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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesine, 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Antalya Mebusu Fatm Dalaman'm tahsisa
tına dair Riyaset tezkereleri kabul olundu. 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, Zongul-
dak'ın doğusunda Kurucaşile civarındaki ta§ kö
mürü sahasında M. T. A. Enstitüsünün veya hu
susi teşebbüsün bir sene eyvel arama faaliyetine 
geçmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair İşlet
meler Vekilinden şifahi suali, 

Eskişehir Mebusu Salih Fuad Keçeci'nin, As
kerî Müzede mevcut tarihî eşyanın kaç parçadan 
ibaret olduğuna ve bunların mütehassıs kimseler 
tarafından bir tetkik ve tasnife tâbi tutulup tu
tulmadıklarına dair Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali, 

Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, muvazzaflık 
hizmetini ikmal ettikten sonra orduda vazife alan 
yedek subayların sayısına ve bunların ne gibi 
hizmetlerde istihdam edildiklerine dair Millî Mü
dafaa Vekilinden şifahi suali, ilgili vekiller ha
zır bulunmadıklarından, 

Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in, fidanlıkîı 
ceza evleri kurulması hususunun düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adliye ve Ziraat vekillerin
den şifahi suali, sual sahibi hazır bulunmadığın
dan, gelecek inikada bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'm, kadın ve 
çocuklara karşı yapılan muhtelif tecavüz hâdisele
rine dair gazetelerde çıkan havadisler hakkmda-
şifahi sualine Adliye Vekili cevap verdi. 

Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Zonguldak 
kömür havzasında vukua gelen müessif grizu in
filâkı neticesinde ölen ve yaralananların sayısijr-
le dul ve yetimlerine ne şekilde yardım yapıldı
ğına ve infilâkı meydana getiren sebeplere dair 
şifahi suali, İşletmeler Vekili hazır bulunmadı
ğından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Kore'de esir 
düşen ve Komünist Çin Hükümeti elinde bulun
duğu bildirilen Türk esirlerinin yurdumuza ka
vuşmalarının ne zaman mümkün olacağına dair 
şifahi sualine Hariciye Vekili cevap verdi. 

Federal Almanya Cumhuriyetinin Kuzey At
lantik Andlaşmasma iltihakına dair Protokolün 
tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk 

Cumhuriyeti arasında 9 Ağustos 1954 tarihin
de «Bled» de akdedilen İttifak, Siyasi İş Birliği 
ve Karşılıklı Yardım Andlaşmasmm tasdikine, 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına, 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılmasına, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çe Kanununda münakale icrasına, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürülüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanunlarla, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırıla
cak Tütün Bakım ve İşleme Evleri İçin Gelecek 
Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesi hak
kındaki 5113 sayılı Kanuna ek kanun ve 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hak
kındaki 2133 sayılı Kanuna ek kanun kabul 
edildi. 

Yusuf oğlu Feyad'm maluliyet maaşı hak
kındaki Arzuhal Encümeni mazbatası kabul 
olundu. 

Casusluktan suçlu Todorovinçoğlu 1908 do
ğumlu İvane Ademidi ile Gavriyeloğlu 1924 do
ğumlu Nikolay Antonof'un ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkındaki Adliye Encümeni maz
batası kabul edildi. 

İspanya'ya 100 000 ton buğday satışı husu
sunda Türkiye Hükümeti ile İspanya Hüküme
ti arasında teati edilen mektupların tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır 
Cumhuriyeti IJükümeti arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin tas
dikine, 

9 Şubat 1954 tarihli Türkiye - Macaristan 
Ek Protokolünün tasdikine, 

4 Aralık 1953 tarihli Türkiye - Polonya Buğ
day Protokolünün tasdikine, 

Sanayi standardizasyon uzmanı celbi husu
sunda Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teş
kilâtı ile akdolunan 8 sayılı Ek Anlaşmanın tas
dikine, 

Mensucat sanayii mevzuunda Türkiye'ye 
teknik yardım temini hususunda Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler ara-
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imsalanan 12 numaralı Ek Anlaşmanın 

tasdikine, 
Gümrük Tarifeleri ye Ticaret Genel Anlaş-

mahna ekli listelerin metinlerinde yapılan dü
zeltme ve değişikliklere mütaallik Üçüncü Pro
tokolün tasdikine, 

Askerlik Kanununun 35 nei maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkındaki 5010 sayılı Kanunun 
tadiline dair kanun lâyihalarının birinci mü

zakereleri tamamlandı. 
18 . I I . 1955 Cuma günü saat 15 te toplanıl

mak Jizeje, Ini^ajâft^iJıa^yet yerildi., 
ReisyekiiL Kâtip 

Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 
Fikri Apaydm Attüâ Konuk 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

öm%r Mart 

Sualler 
Şifahi sual 

Kars Mebusu Rıza Yalçın'ın, İğdır kazası
na gönderilen artezyen makinesine ve İğdır ka-
zasiyle Başköy nahiyesi köylerinin suya kavuş

ması hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi 
sual takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir, 
(6/71) 

2. — HAVLE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyiha 
1. —• 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası (1/194) (Bütçe En
cümenine) 

Teklif . 
2. — Manisa Mebusu Semi Ergin ve iki ar

kadaşının, Avukatlık Kanununun 4 ncü madde
sinin E fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/108) (Adliye Encümenine) 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Nazlı Tlabar (istanbul), Attilâ Konuk (Antalya) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ ÜM^ÖYEYE MARUZATI 

1. — Reisicumhur ile birlikte Pakistan'a gi
den Millî- Müdafaa Vekili Etem Menderes'in 
dönüşüne kadar kendisine Devlet Vekili ve Baş
vekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun, vekil
lik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(s/m). 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 

Ankara,. 17 Şubat 1955 
Türlüye Büy^Mület.Meçlisi Yüksek Reisliğine 

Re^gujabur il* birlikte Pakistan'a : giden 

Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes'in dönü
şüne kadar kendisice, Devlet Vekili ve Başve
kil; Yardımcısı. Fatin Rüştü Zorlu-nun vekil-::. 
lik etmesinin Başvekilin teklifi üzerine muvafık 
görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur Vekili 
Refik Koraltan 

REÎS — Ittılaınıjşft arz şedilmiştirt; efendim. 

m 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1955 malı yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) (1) 

' REİS — Bütçe müzakerelerine başlıyoruz. 
Söz Maliye Vekilinindir. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun hükümlerine 
uygun olarak, 30 Kasım 1954 tarihinde Büyük 
Millet Meclisine takdim edilen 1955 malî yılı 
bütçe lâyihaları, muhterem heyetiniz adına Büt
çe Encümeninin titiz ve itinalı tetkikleri ile 
tekemmül ederek yüksek huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bütçe teklifleri üzerindeki umumi müzake
relerin açılması münasebetiyle vereceğim izahat 
üç kısımda toplanmaktadır. 

Birinci kısımda, umumi olarak, iktisadi hâ
diseler gözden geçirildikten spııra memleketi
mizde son yıllarda elde edilen yeı tahakkuk yo
lunda bulunan seri inkişaf ve ^iktisadi kalkınma 
faaliyetleri ana hatlariyle izah olunacak; 

İkinci kısımda, 1954 yılı bütçe tatbikatı ve 
neticeleri arz edilecek; 

Üçüncü kısımda da 1955 bütçe lâyihalarının 
umumi bir tahlili yapılacaktır. 

Mâruzâtıma başlamadan önce, ^Bütçe En
cümeninin iki aylık vukuflu ve değerli çalışma
ları neticesinde bütçe teklifleri üzerinde yapı
lan tadil, ilâve ve tenzillere hükümetinizce de 
iştirak olunduğunu arz etmek isterim. 

Encümence yapılan değişikliklerden sonra, 
1955 malî yılı devlet bütçesinin tahsisat teklif
leri yekûnu 2 milyar 976 milyon 56 bin 419 li
raya, gelir tahminleri de 2 milyar 976 milyon 
60 bin 1 liraya baliğ ollmaktadır. Mülhak büt
çeli idarelere ait bütçelerle birlikte tahsisat tek
lifleri 3 milyar 98 milyon 17 bin 54 lira, vari
dat tahminleri de 3 milyar 98 milyon 20 bin 636 
liradır. 

Bu suretle, ilk defa 1954 yılı bütçeleriyle 
ulaşılmış bulunan denk bütçe esasının gerek 
devlet hizmetlerinde, gerek bütçe içi yatırım
larda pek mühim yükselmelere ve gelişmelere 

(1) 183 numaralı matbua ve ona ait tashih 
cetveli-zaptınsömmâaâ%f. -" •->" ^ • •*- -'••—•-

rağmen 1955 senesinde de aynen muhafaza edil
miş bulunduğunu tebarüz ettirmek isterim. İBu 
muvaffak neticenin istihsalinde, hükümetini
zin iş başına geldiği tarihten itibaren takibine 
başladığı yapıcı iktisadi ve malî politika ve bu 
politika sayesinde devlet gelirlerinde kaydedi
len emsalsiz inkişaf bilhassa âmil olmuştur. 

Nitekim, 1950 yılında umumi ve mülhak büt
çeler bir arada devlet gelirlerinin yekûnu 1 mil
yar 388 milyon liradan ibaret iken bu gelirler 
1954 te 2 milyar 381 milyon liraya baliğ olmuş, 
1955 senesinde ise, biraz önce ifade ettiğim 
veçhile 3 milyar lirayı da aşmıştır. 

Devlet gelirlerinde ve bütçelerde 1950 sene
sinden bu yana kaydedilen bu muazzam inkişa
fın kaynağını teşkil eden iktisadi kalkınmamı
zın âmillerini ve takibettiğimiz iktisadi ve malî 
politikanın esaslarını izaha girmeden önce dün
ya ekonomisinin bir yıllık seyrini kısaca göz
den geçirmek faydalı olacaktır. 

ikinci Dünya Harbinin hitama erdiği tarih
ten bu yana, dünya ekonomisinin takibettiği 
seyri başlıca üç safhada hulâsa etmek mümkün
dür. 

1946 -1954 yıllarından 1950 ortalarına ka
dar devam eden birinci safha, harb tahribatı
nın giderilmesi, harb ve harb sonrası yıllarının 
yarattığı ağır enflâsyoncu tesirlerle mücadele 
ve millî ekonomileri yeniden işler hale getirmek 
ve istihsal hacmim artırmak maksadiyle giri
şilmiş geniş sermaye yatırımları devresidir. 

1950 yılı iptidalarında, nispî bir istikrara 
doğru meyletmeye başlıyan bu devreyi aynı se
nenin Haziran ayında âni bir .şekilde kendini 
gösteren Kore ihtilâfının yarattığı süratli silâh
lanma, hammadde ve zirai maddelerden başltı-
yarak bütün mallara sirayet eden fiyat yüksel
meleri ve yeni enflâsyoncu tesirlerin başgöster-
mesi safhasını takibetmiştir. 

1952 yilı ortalarından itibaren Kore Harbi
nin önce durgunlaşması ve sonra da bir hal şek
line bağlanmasiyle yeni bir safhaya girilmiş 
bulunmaktadır. 

1953 senesinden itibaren bariz vasıflariyle 
tezahür eden bu yeni devrenin, ilk aylarında 
hammadde müstahsili memleketler aleyhine 
kaydedilen mühim fiyat tenezzüllerinden son-

— 190 
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ra, 1954 yılında dünya ekonomisinin nispî bir 
muvazene ve istikrar safhasına girdiği müşahe
de edilmektedir. 1952 yılının ikinci yarısiyle 
1953 yılı başlarından itibaren zirai mahsul ve 
hammadde fiyatlarında vukua gelen tenezzül
lerin neticesi olarak, ticaret hadlerinin yeniden 
hammadde müstahsili ve ihraçatsıcı memleket
ler alayhine dönmesine ve bu memleketlerin 
mühim tediye bilançosu açıkları ve dış tediye 
güçlükleriyle karşılaşmalarına mukabil, sanayi 
memleketlerinde ehemmiyetli inkişaflar kayde
dilmiş bulunmaktadır. 

Harbden sonra girişilmiş bulunan mühim 
sermaye yatırımlarının semerelerini vermesi ile 
müterafik olarak, sınai istihsal hacmi süratle yük
selmeye başlamış, imalâtta kalite ve vasıf üstün
lüğü temin olunmuş ve istihsal maliyetlerinde 
mühim tenezzüller kaydedilmiştir. Bu inkişaf 
sayesinde, hususiyle Garbi - Avrupa memleketle
rinin sınai istihsal ve mamûlâtı, Amerika ve 
Kanada mallariyle fiyat ve kalite bakımından 
daha kolayca rekabet edebilir hale gelmiş, Al
manya ve Japonya'nın da dünya piyasalarında 
tekrar görülmeye başlamasiyle, sanayi memleket
leri arasındaki rekabet şiddetlenmiştir. 

1953 yılının son üç aylık devresi ile 1954 
yılının ilk üç aylık devresi içinde, Amerika 
Birleşik Devletlerinde hissedilen iktisadi geri
lemenin, Garbi - Avrupa ve diğer memleketle-, 
rin ekonomileri üzreindeki menfi tesirleri, ev
velce yapılan tahminlerin hilâfına, gayet hafif. 
olmuş ve mevzii kalmıştır. 

Senelerden beri ciddî bir tehlike olarak bek
lenen bu iktisadi gerilemenin, Amerikan sınai • 
istihsalini % 9, ithalâtını da % 12 nispetinde 
azaltmış olmasına rağmen, tesiri pek kısa ol-' 
muştur. Nitekim geçen Nisan ayından itibaren; 
bu memlekette de sınai istihsalin yeniden art
maya başladığı, işsiz sayısının gittikçe azaldığı, 
istihlâk ve sermaye yatırımlarının süratle yük
seldiği görülmektedir. 

Sınai istihsalin yükselmekte devam etmesi, 
gayrisâfi istihsal ve ferdî gelirlerin muntazam 
bir tempo ile artması, dış ticaretin yer yer bir
çok tehditler ve takyitlerden kurtarılarak ser
bestleştirilmesi, istihlâk ve iş hacminin genişle
mesi, bir taraftan hammadde ve zirai madde 
fiyatlarının hafif tereffüler kaydetmesine yar
dım ettiği gibi, diğer taraftan da, hususiyle 
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sınai mamullerde, satıcı piyasası şartlarının 
yerini .alıcı piyasası şartlarına bırakmasına 
âmil olmaktadır. 

Milletlerarası politikada, bugünkü nispî is
tikrar ve emniyet havasını bozacak yeni hâdi
seler zuhur etmediği, ani deprasyonlar veya 
ağır enflâsyoncu tesirler birtakım huzursuzluk
lar yaratmadığı takdirde dünya ekonomisinin, 
hafif temevvüçlerle bugünkü istikrarlı ve mu* 
vâzeneli seyrini takibetmekte devam eyliyeceğini 
gösteren kuvvetli sebepler bulunduğu ifade edile
bilir. 

Dünya ekonomisinin seyrine temas ettikten 
sonra memleketimizdeki iktisadi kalkınmanın ve 
süratli inkişafın ana hatlariyle izahına geçiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
1950 senesinde iş başına geldiğimiz zaman, ne 

istihsal kollarında, ne dış ticarette ne de bütün 
zorlamalara ve ağır istihlâk vergilerine rağmen 
devlet gelirleri ve bütçelerinde hissolunan bir ha
reket ve inkişaf kaydetmiyen düşük seviyeli ve 
statik bünyeli pek zayıf bir ekonomi devir almış 
bulunuyorduk. 

Bu durumu iyice belirtmek üzere 1934 - 1938 
devresi ile 1946 - 1949 devresine ait bâzı rakam
lara bir göz atalım. 

1934 - 1938 senelerinde vasati hububat istih
salinin 6 milyon 802 bin ton olmasına mukabil 
194(3 - 1949 senelerinde vasati hububat istihsali 
ancak 6 milyon 900 bin tondan ibarettir. Bakliyat 
istihsali de 1934 - 1938 yıllarında 325 bin ton, 
1946- 1949 senelerinde ise 310 bin tondur. 

Zirai istihsal ekiliş sahası 1934 - 1938 senele
rinde vasati olarak 7 milyon 342 bin hektar iken, 
1946 - 1949 senelerinde ancak 8 milyon 695 bin 
hektar olmuştur. 

1948 fiyatlarına göre, 1938 senesinde gayrisâ
fi millî istihsal 8 milyar 37 milyon lira bulun
duğu halde, 1948 gayrisâfi millî istihsali 9 milyar 
206 milyon lira, 1949 gayrisâfi millî istihsali de 
8 milyar 811 milyon liradır. Toplu rakamlarda-
ki bu cüzi f âkrlara mukabil, memleket nüfusunun 
1938 senesinde 17 milyondan 1949 senesinde 20 
milyon 505 bine yükseldiği nazara alınırsa nü
fus başîna düşen vasati yıllık gelirin 1938 sene
sinde, 387 lira iken, 1948 senesinde 396 lira ol
duğu, 'buna mukabil 1949 senesinde 353 liraya 
düştüğü görülür. 

- 197 -
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Keza 1934-1938 devresinde vasati ihracatı

mız, 1 milyon 461 bin ton iken 1945 - 1949 se
nelerinde 853 bin tona düşmek suretiyle % 42 
ye yakın bir azalma kaydetmiştir. İthalât da 
1934 - 1938 senelerinde vasati olarak 599 bin ton, 
1945 - 1949 senelerinde de 690 bin tondur, öeniş 
Amerikan yardımları ve külliyetli altıö ve döviz 
satışları ile finanse edilmek suretiyle 1 milyon 220 
bin tona yükselmiş bulunan 1949 senesi ithalâtı 
nazara alınmadığı takdirde de 1945 - 1948 sene-
lerindeki ithalât vasatisi ancak 557 bin tondan 
ibarettir. 

Muhtelif iktisadi sektörler itibariyle kolayca 
taaddüdettirilmesi mümkün olan bu nevi mukaye
selerle muhterem Heyetinizi daha fazla yormadan, 
1934 - 1938 sneleri vasatileriyle 1945 - 1949 veya 
1946 - 1949 vasatilerini mukayese ettiğimiz tak
dirde 15 seneyi aşan bir devre zarfında memle
ket ekonomisinin hiçbir inkişaf meyli göstermedi
ği, bilâkis yer yer bariz gerilemelere mâruz kal
dığı kolayca tesbit olunur. 

Buna mukabil iş başında bulunduğumuz son 
dört sene zarfında bütün istihsal kollarında ve 
her sahada istatistik rakamlarının en az bir misli, 
iki misli artışlar kaydettiği görülmektedir. (Sol
dan, alkışlar). 

Nitekim hububat istihsali 1950 senesinde 7 
milyon 764 bin tondan üç sene içinde 14 milyon 
344 bin tona, zirai ekiliş sahası 1946 - 1949 sene
lerinde 8 milyon 695 bin hektardan 12 milyon 
862 bin hektara, gayrisâfi millî istihsal 1949 da 
8 milyar 811 milyon liradan 1953 te 16 milyar 
321 milyon liraya, fert başına düşen yıllık vasa
ti gelir 353 liradan 726 liraya, ihracatımız, 853 
bin tondan 2 milyon 400 bin tona, ithalât da 1949 
da 1 milyon 220 bin tondan 2 milyon 600 bin to
na yükselmiş bulunmaktadır, 

Biraz sonra, muhtelif sektörler itibariyle et
raflı bir şekilde ortaya konulacak olan bu muaz
zam kalkınma, bütçelerimizde ve devlet gelirle
rinde tahakkuk ettiriln süratli yükselmeleri kâfi 
derecede izah etmektedir, 

1950 den sonra, memleket ekonomisinde kay
dedilen seri ilerlemenin teferruatına girmeden ve 
girişilen geniş sermaye yatırımları hakkında ma
lûmat arzına başlamadan önce bu vadideki çalış
malarımızın; daha evvelki yıllara nispetle ağır 
şartlar altında ve çetin mücadelelerle yürütüldü
ğüne ve iktisadi kalkınmamızın derpiş edilen he-
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deflere emin bir şekilde ulaştırılmakta bulundu
ğuna bilhassa işaret etmek isterim. 

1950 senesine kadar uzun yıllar hep aynı dü
şük istihsal ve verim seviyesinde» her türlü geliş
me ve kalkınma imkânlarından mahrum vê  kısır 
bir ekonominin, birkaç sene gibi kısa bir müddet 
içinde harekete getirilmesinin ve bütün istihsal 
kaynaklarının birer birer işletmeye açılmasının 
arz- etiği müşkülâtı takdir buyuracağınızdan emi
nim. İstihsal kapasitesi her sahada mahdut; 
istihsal verimi* her sahada noksan, vasıtaları 
tam mânasiyle iptidai, halkının pek büyük kıs
mı asgari bir gelir ve maişet seviyesinin her 
türlü mahrumiyetine tam bir tevekküle mâruz 
bir içtimai ve iktisadi bünyenin, bir hamlede, 
daha fazla istihsal, daha fazla kazanma şuur 
ve anlayışına ulaştırılması; ziraatin ve diğer 
istihsal kollarının modern vasıta ve teknik ele
manlarla teçhiz edilmesi; yeni ve çok geniş is
tihsal kapasitesine sahip kılınması; her vatan
daşa tasarruf edebildiği türlü vasıta ve imkân
lardan faydalanarak istihsal kudretlerini artır
ma heyecanının aşılanması; durgun ve âtıl bir 
iktisadi nizamdan dinamik ve yaratıcı bir ikti
sat sistemine pek kısa bir devrede geçilmesi her 
devrede ve her cemiyette eşine kolayca rastlan
ması mümkün vakıalardan değildir. Bu mu
vaffakiyetli neticenin istihsalinde Hükümeti
nizin, iş başına geldiği tarihten itibaren takip 
ve tatbikine başladığı yapıcı iktisadi ve malî 
politika kadar milletimizin emsalsiz hasletleri
nin ve halkımızın teşebbüs kudretindeki üstün
lüğün hissesi bulunduğunu iftihar ve şükranla* 
kaydetmek lâzımdır. 

İkinci Dünya Harbinden 1951 yılı ortalarına 
kadar geçen uzunca bir devre zarfında, zirai 
istihsal ve ham madde memleketleri lehine sey
reden dünya konjonfetörü ve ticaret hadlerinin 
Kore ihtilâfının bir hal yoluna girmesiyle, âni 
olarak aksi istikamete döndüğüne biraz önce 
işaret etmiştim. Bu hal hizmet mesuliyetini de-
ruhde eder etmez istihsalini süratle artırdığı
mız ve 1951 senesi sonlarından itibaren Avrupa 
piyasalarına sevk etmeye başladığımız, buğday, 
•pamuk, stratejik madenler gibi asli ihraç mal
larımızın kısa zamanda, pazar daralmaları ve 
çok büyük fiyat sukutlariyle karşılanmasını mu
cip olmuştur. Memlekette umumi istihsal kud
retini süratle artırmak; zengin tabiî kaynak
ları işletmeye açmak; millî ekonomimizi emin 
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bir şekilde geliştirmek; hususi teşebbüsün muh
telif istihsal kollarında giriştiği sermaye yatı
rımlarını desteklemek ve bu yatırımları geniş 
mikyasta müsmir kılmak; vatandaşların is
tihsallerini daha iyi bir şekilde değerlendir
mek üzere muazzam bir iktisadi cihazlanma 
programını tatbik mevkiine vaz'etmiş bulunu
yoruz. 

Bunlar, hususi sektörün, devlet sektörünün, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, hattâ şimdi ta
dat ve tescili dahi büyük müşkülât arz eden, 
bütün memleket sathına yayılmış çok geniş te
sirli fevkalâde yatırımlarıdır. 

Böyle bir programın kısa zamanda tahak
kuk etmesini temin bakımından hayati bir 
ehemmiyeti haiz olan yollar, köprüler, liman
lar, barajlar, büyük hidro - elektrik tesisleri ve 
termik santraller, elektrik tevzi şebekeleri, ha
vai hatlar inşaatının bir an önce ikmal edilmesi 
için lüzumlu makine ve tesisatı hariçten ithal 
etmek mecburiyetinde bulunan memleketimizin 
döviz gelirlerine olan ihtiyacına mukabil ihra
cat kapasitesinin mühim mikyasta artırılması
na rağmen fiyat sükûtları ve ihtiyaçların art
ması muvacehesinde dış gelirlerin daralmış gibi 
görülmesinin ihdas ettiği müşkülâtı elbette tak
dir buyurursunuz. 

Bu müşkülâta rağmen 1950 senesinden bu 
yana ve çok kısa bir zaman zarfında madde ve 
rakam olarak tahakkuk ettirilen geniş istihsal 
hacmi ve istihsal kapasitesi artışlarını; ziraat, 
sanayi, maden ve münakale kollarında çiftçi 
ve müteşebbislerimizin emirlerine tahsis edil
miş bulunan ve geçmiş yıllarla kıyaslanamıya-
cak vüsat ve kıymetteki modern makine ve 
teçhizatı, kısa zamanda ikmal edilerek işletme
ye açılan veya inşa halinde bulunan yeni ve 
muazzam tesisleri nazarı dikkate aldığımız ve 
bunların memleket ekonomisine getirdikleri üs
tün kuvvetleri hesaba kattığımız takdirde hü
kümetinizin, memleket hizmetinde deruhde et
tiği tarihî vazifeleri nasıl bir azim ve muvaffa
kiyetle ifa ettiği ve hedeflerine nasıl büyük bir 
süratle~isal etmekte bulunduğu daha iyi anla
şılacaktır, 

Bu izahatım aynı zamanda, hükümetinizin 
1950 den sonra tatbikine başladığı iktisadi kal
kınma programlarının ve ihracatı artırma gay
retlerinin daha evvelki yıllarda, hiç değilse 
tkinci Dünya Harbinin hemen akabinde ele 

alınmasının, memleketimiz için ne büyük ka
zançlar temin eyliyeceğini de bütün vuzuhiyle 
ortaya koymaktadır. îkinci Dünya Harbinin, 
zirai istihsalimizi ve ham madde ihracatımızı 
artırmak bakımından arz ettiği çok müsait 
şartları bir tarafa bıraksak dahi, 1945 ten son
ra, bu memleketin iktisadi kudretini ve ihra
cat hacmini artırmak üzere isabetli bir yatırım 
ve iktisadi kalkınma programını tatbik mev
kiine vaz'edilmiş olsaydı; 1950 senesine kadar 
bu memleketin birçok mühim ihtiyaçları kar
şılanmış, ana tesisler vücuda getirilmiş, millî 
ekonomi kâfi imkânlarla takviye edilmiş, gay-
risâfi istihsalde ehemmiyetli artışlar sağlanmış, 
dış tediye "müşkülâtı da büyük mikyasta gide
rilmiş olurdu. 

Bu mülâhazaları teyitdetmek üzere îkinci 
Dünya Harbinden 1952 yılı başlarına kadar 
buğday fiyatlarının ton başına 140 dolârm fev
kinde olduğunu ve buğdayın Avrupa memle
ketlerine Amerikan dolâriyle satıldığını hatır
latmak isterim. 

Filhakika 1946, 1947, 1948 senelerinde, tıp
kı bizim 1951, 1952, 1953 senelerinde yaptığı
mız gibi, dünya piyasalarına milyonlarca ton 
hububat ve buğday sevk olunabilseydi, o za
manki şartlar içinde elde edilecek imkânların 
azametini tasavvur gayet kolaydır. 1950 de ik
tidarı devir alan hükümetinizin 1951 senesin
den itibaren hububat ve buğday istihsal ve ih
racatını çok geniş mikyasta arttırmaya muvaf
fak olmasına mukabil 1952 yılından itibaren 
buğday fiyatları süratle tenezzül ettiğinden ton 
başına ancak 60 dolar civarında fiyatlar bulu-
nabilmiştir. Bu gayrimüsait şartlara rağmen 
hububat ihracatından elde ettiğimiz yıllık dış 
gelirlerin 250 - 300 jnilyon lira arasında bulun
duğunu, bunun önümüzdeki yıllarda-daha da 
artacağım ifade etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yapıcı ve dinamik karakterde iktisadi ve 

malî politikaların hedefini gayrisâfi millî istih
salin arttırılması, mal ve hizmet arzının çoğal
tılması, vatandaşların gleir ve refah seviyeleri
nin yükseltilmesi teşkil eder. 

Mevzuu bu cepheden ele alarak, 1938 sene-
isnden bu yana, muhtelif yılların rakamlarını 
tetkik ettiğimiz takdirde, 1950 esnesine kadar 
gecen 12 senelik devrenin müsait şartlarına 
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rağmen, gayrisâfi millî istihsal ve ferdî gelirler
de bariz hiçbir artış kaydedilmemesine, bilâkis 
gerilemeler vukua gelmesine, millî ekonominin 
düşük bir istihsal ve gelir seviyesinde kısırlaşa-
rak adetâ tahaccür etmesine mukabil, 1950 den 
sonra çok süratli bir gelişmenin üstün rakamlar 
ve nispetler halinde bütün azametiyle tezahür 
ettiği müşahade olunur. 

Biraz Önce de temas ettiğim veçhile, 1948 
fiyatlar üzerinden 1938 senesindeki gayrisâfi 
millî hâsıla yekûnu ile 1948 ve 1949 yılları gay
risâfi millî hâsıla rakamları arasında yekûn 
itibariyle pek az fark bulunmasına ve fert ba
şına isabet eden yıllık vasati gelirin 1949 sene
sinde küçümsenemiyecek nispette düşmesine 
mukabil 1951 den sonra, gayrisâfi millî istih
salin ve fert başına isabet eden yıllık vasati ge
lirin ehemmiyetli miktarlarda yükselmekte ol
duğunu görmekteyiz. 

Nitekim 1950 senesinde 9 milyar 881 milyon 
lira olan gayrisâfi millî istihsal, 1951 senesinde 
12 milyar 53 milyon liraya, 1952 senefinde 14 
milyar 210 milyon liraya, 1953 senesinde de 16 
milyar 321 milyon liraya yükselmek suretiyle 
1949 senesine nazaran yüzde yüz bir artış kay
detmiştir. 

Dört sene gibi kısa bir zamanda elde edilen 
bu neticeler son derecede göğüs kabartıcı ol
makla muhtelif iktisadi sahalara yapılan yatı
rımların ikmal edilerek işltemeye açılmalarının 
ve birer istihsal ve gelir kaynağı olarak ikti
sadi faaliyetlerde müessir, olmağa başlamaları
nın, yatırımların nevilerine ve vüsatlarma göre 
az çok zamana mütevakkıf bulunduğunu hatır
latmak isterim; 

Biraz sonra, mevzular itibariyle ve rakam
larla izah edeceğim veçhile hükümetinizin 1950 
den sonra giriştiği ve yekûnu birçok milyarla
rı aşan yatırımların büyük kısmı henüz inşa ve
ya ikmal safhasındadır. Önümüzdeki yıllarda 
bu yatırımların tamamlanarak fiilen istihsale 
açılmaları temin olunduğu vakit gayrisâfi millî 
istihsal rakamlarının da daha büyük mikyas
larda artmağa başladığı görülecektir. 

Nitekim Garbi - Avrupa memleketlerinin 
1945 - 1946 yıllarından itibaren giriştikleri ser
maye yatırmaları ancak 5 - 6 sene sonra semere
lerini vermeye başlamış, ve bu memleketlerin 
millî ekonomilerinin son yıllarda birden kuvvet

lenerek sağlam bir muvazeneye ulaşmalarının en 
mühim sebebini teşkil etmiştiı*. Halbuki, bu mem
leketlerde tahriîbedilen sanayi ve tesisleri yeni
den kurmak için lüzumlu iklim, her türlü şart 
ve vasıtalar; yollar, limanlar, barajları teknik 
elemanlar ve bunları yetiştiren mektepler, üni
versiteler; kurulmakta olan fabrikalarla tesisle
rin makine ve teçhizatını imal eden sanayi, ve 
nihayet gerekli sermaye kaynakları esasen mev
cut bulunuyordu. Buna mukabil memleketimiz
de her vasıta ve ıtesisi yeniden vücuda getirmek, 
teknik eleman yetiştirmek, gerek inşa, gerek iş
letmenin ioabettirdiği her türlü makine ve teç
hizatı döviz sarfı ile hariçten getirmek, hepsini 
birer birer, tam zamanında ve yerinde hazır bu
lundurmak; ve bütün bunlara zamimeten yol, 
baraj, liman, sulama tesisleri, silolar, hangarlar, 
hattâ mektepler, üniversiteler, hastaneler yap
mak, bütün köy, kasaba ve şehirlerin elektrik ve 
su şebekelerini inşa etmek, bilcümle içtimai hiz
metleri ve tesisleri yeni baştan kurmak ve bun
ların yanında iktisadi emniyetin, devamlılığı ve 
istikrarı temin etmek ve heyeti umumiyesiyle 
mevcut olmıyan toptan ve geniş ölçüde iktisadi 
cihazlanmanm ve muazzam bir iktisadi kalkın
manın umumi vasatını, diğer bir tâbir ile ikli
mini yaratmak gibi cidden müşkül bir vazife 
ile karşılaşmış bükmüyoruz. 

Bu izahat, uzun yıllar ihmal edilmiş olan 
memleketimizde iktisâdi kalkınma faaliyetleri
nin, misal verdiğimiz Garp memleketlerine na
zaran asla kıyas kabul etmiyen ağır şartlar al
tında ve ne büyük müşküllere rağmen başarıl
makta olduğunu açıkça göstermektedir. Bu se
bepledir ki, 1949 ve 1950 ile 1953 yılları arasın
da gayrisâfi, millî istihsal rakamlarında kayde
dilen inkişaf, iktisadi kalkınma mevzuunda giri
şilmiş olan ve yapılmakta bulunan hamlelerin 
pek cüzi bir kısmını ve ancak 1953 ten Önce ik
mal edilmiş işlerin istihsale inikasını göstermek
tedir. 

Diğer taraftan memleketimizde millî gelir is
tatistiklerinin ve bu istatistikler üzerindeki ça
lışmaların çok yeni olduğunu hatırlatmak iste
rim. Bu mevzuda ancak yıllar süren devamlı ça
lışmalar ve bir seneden diğerine yapılacak mu
kayeseler sonunda, memleket ekonomisinin haki
ki inkişaf seyrini sıhhate yakın bir şekilde tes-
bit etmeye elverişli esaslara ve metodlara vâsıl 
olmak mümkündür. 
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Bu itibarla, millî gelir komitesinin son sene

ler için verdiği rakamları ihtiyatla telâkki et
mek ve gayrisâfi millî istihsaldeki1 hakiki inki
şafı sıhhatli bir şekilde aksettirecek esaslar bu
lunduğu vakit rakamların daha da yükseleceğini 
şimdiden derpiş eylemek lâzımdır. 

Zira, gerek muhtelif istihsal kollarında ve 
gerek bellibaşlı istihlâk rakamlarında kayde
dilen birkaç misli artışlar; gayrisâfi millî istih
salde ve vatandaş gelirlerinde 1950 den bu ya
na vâki inkişafın, elde mevcut rakamların çok 
fevkinde olduğunu gösteren kuvvetli endisler-
dir. 

Bununla beraber, hemen bütün ileri sanayi 
memleketlerinde gayrisâfi millî istihasl artışla
rı yıllık vasatisinin % 2,5 ile % 3 arasında sey
rettiği nazara alınırsa, dört sene gibi çok kısa 
bir zamanda ve tamamen gayrimüsait dünya 
şartları içinde tahakkuk ettirilen ve yıllık vasa
tisi % 25, i bulan bu muazzam gayrisâfi millî 
istihsal artışının ehemmiyet ve kıymeti daha iyi 
takdir edilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Elde edilen bu neticeler, Hükümetinizin iş 

başına geldiği günden itibaren memleketin zen
gin tabiî ve beşeri kaynaklarını faaliyete ge
tirmek üzere takibine başlandığı yapıcı iktisa
di ve malî politikanın ilk semerelerini teşkil 
etmektedir. Bu politikanın mesnetlerini ve uran-
mi istikametlerini şu üç esasta toplamak müm
kündür. 

Bu esaslardan birincisini istihsale sermaye 
yatırmalarına ve hususi teşebbüsün geliştiril
mesine verilen ehemmiyet teşkil temektedir. 
Hükümetiniz, iktisadi kaynakları ağır bir şe
kilde ihmal edilmiş olan bu memlekette, iktisadi 
kalkınmanın ve gayrisâfi millî hâsıla, iş ve istih
sal hacminin artırılmasının, yıllık millî gelirin 
en büyük kısmının istihsale, sermaye yatırımla-. 
rina "tahsisi ve hususi teşebbüsün çok geniş mik
yasta teşvik ve takviye edilmesi sayesinde ta
hakkuk eyliyeceğine kaani olarak memleket hiz
metini deruhde etmiş bulunmaktadır. Bu sebep
ledir ki 1950 den önceki yıllarda çok sert bir 
şekilde tatbik edilmiş bulunan kısır devletçilik 
politikasına derhal son verilmiş, buna mukabil, 
zengin tabiî kaynaklarımızı birer birer işletme
ye açacak geniş sermaye yatırımları ele alınmış, 
vatandaşların muhtelif istihsâl kollarında yeni 
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yeni teşebbüslere ve yatırımlara girişmeleri bü
tün vasıta ve imkânlardan faydalanılarak teş
vik ve takviye olunmuştur. Bu suretle, memle
kette ilk defa olarak sermaye terakümünü ve 
bu sermayelerin muhtelif işletme ve istihsal 
kollarına akmasını mümkün kılacak şartlar ta
hakkuk ettirilmiş; geniş vatandaş kitlelerine, 
yeni teşebbüsler kurmak, mevcut işlerini ve iş
letmelerini tevsi etmek için lüzumlu imkânlar 
ve emniyet şartları temin olunmuştur. Ayrıca 
bellibaşlı zirai mahsullerimize tatbik edilen 
müstekar fiyat politikası ile çiftçimizin daha 
fazla istihsalde bulunma, daha fazla çalıma ve 
kazanma şevk ve gayreti teşvik edilmiştir. 

Tatbik ettiğimiz iktisadi politikanın ikinci 
mesnedini istihsale matuf kredilerin artırılması 
teşkil etmektedir. 

Filhakika Hükümetiniz, iş başına geldiği ta
rihten itibaren evvelâ zirai kredilerden başlıya-
rak bütün istihsal kollarında, çiftçi ve müstah-
sıllarımızın ve teşebbüs erbabının muhtaç olduk
ları yatırım ve işletme kredilerinin artırılması
na büyük bir ehemmiyet atfetmiş bulunmakta
dır. Bu suretle istihsal faaliyetleri muhtaç ol
duğu en mühim kaynaklardan birine kavuştu
rulmuş, müstahsil ve teşebbüs erbabı, kredi dar
lığının ağır tazyikinden kurtarılarak daha ge
niş mikyasta istihsal etmek ve mahsulünü de
ğer fiyatına satmak imkânlarına kavuşturul
muştur. 

Üzerinde ehemmiyetle durduğumuz üçüncü 
nokta da, malî politikanın ve bütçelerimizin 
istihsal faaliyetlerini teşvik ve takviye edecek 
şekilde ayarlanması keyfiyetidir. 

Bu cümleden olmak üzere, iş ve istihsal hac
minin inkişafına mâni olan vergilerin ya tama
men ilgası veya hafifletilmesi ve iktisadi faaliyet
leri tazyik etmiyecek şekilde ayarlanması yoluna 
gidilmiştir. Diğer vergi kanunlarının da, ikti
sadi faaliyetleri teşvik edecek esaslara göre ye
niden tadil veya mevcutların yerine yeni ge
lir kaynaklarının ve vergi usullerinin ikamesini 
temin edecek çalışmalara başlanmıştır. 

Diğer taraftan Devlet bütçelerinden yapılan 
yatırımlar yeni bir anlayışla ele alınmış ve 
1950 den önceki senelerde olduğu gibi Devlet 
parasının verimsiz sahalarda israf edilmesi usu
lüne son verilmiştir. Buna mukabil *her sene 
miktar ve nispeti gittikçe artırılan yatırım tah* 
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sisatmm, memleketin iktisadi kalkınmasını ve 
vatandaşların istihsal faaliyetlerini destekliye-
eek en hayati mevzulara tevcihi prensip ittihaz 
olunmuştur. Bu suretle, eski devirlerin ağır ih
malleri yüzünden bir türlü ele alınmamış olan 
yol, barınak, iskele, liman, bataklıkların kurutul
ması, sulama tesisleri, barajlar, Termik ve 
hidro - elektrik santralleri, elektrik nakil hat
ları, silolar, mektep ve hastane inşaatı gibi 
memleketin iktisadi ve içtimai kalkınması bakı
mından ön plânda ve birinci derecede ehemmi
yeti haiz bulunan yatırımlara ve hizmetlere ge
niş tahsisat ayrılması mümkün kılınmıştır. 

Filhakika, devir aldığımız 1950. bütçesinde
ki yatırımlar yekûnu 280 milyon liradan ibaret 
bulunduğu halde, bu defa tetkiklerinize arz edi
len 1955 bütçesinin yatırım tahsisatı yekûnu 
888 milyon liraya çıkarılmak suretiyle üç mis
linden fazla bir seviyeye yükseltilmiştir. 

Bu miktara, İktisadi devlet teşekkülleriyle, 
muhtelif iktisadi müesseselerin ve nihayet hu
susi teşebbüsün 10 milyar liraya yaklaşan küt
le halindeki yatırımları da ilâve olunursa 1950 
den bu tarafa memleketin nasıl hummalı bir 
kalkınma faaliyeti ve heyecanı içinde bulun-. 
duğu, nasıl bir kuruluş ve yeniden doğuş saf
hasına girdiği, vatan sathının bir şantiye haline 
geldiği kolayca takdir olunur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gayrisâfi millî istihsal rakamları ve iktisadi 

kalkınma faaliyetlerinin esasları hakkındaki 
bu izahattan sonra, ziraat, sanayi ve maden 
kollarındaki istihsal artışlarına ve çalışmalara 
kısaca bir göz atmak faydalı olacaktır. 

Memleketimizin bir ziraat memleketi ola
rak vasıflandırılmasma rağmen 1950 den önce
ki yıllarda zirai istihsalimizin komşu memleket
lerde dahi kıyaslanamıyacak kadar düşük bir 
seviyede kaldığını ve halkımızın yiyecek ihtiya
cını dahi güç karşılıyabildiğini göz önünde tu
tan Hükümetiniz, iktidara gelişimizin ilk gün
lerinden itibaren zirai istihsali süratle artırmak 
için elde mevcut bütün kaynakları seferber 
etmiştir. Bu cümleden olmak üzere çiftçimiz 
modern teknik vasıta ve makinelerle teçhiz edil
miş, zirai kredi hacmi kısa zamanda birkaç mis
line yükseltilmiş, toprak ve tohumluk tevziatı 
eski senelerle kıyaslanamıyacak bir seviyeye çı
karılmış, teknik ziraat bilgilerinin yayımına ve 
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suni gübre istimaline ehemmiyet verilmiş, kü
çük ve büyük su işleri geniş ölçüde ele alın
mış, zirai mahsuller müstekar fiyatlı emin pa
zarlara kavuşturulmuş, istihsal mıntakaları her 
mevsimde geçit veren yollarla istihlâk piyasa
larına ve ihraç limanlarına bağlanmıştır. Der
hal tatbikine başlanan bu ve benzeri tedbirler 
sayesinde hububat istihsalimiz, 1950 senesinde 
7 milyon 764 bin tona mukabil 1951 senesinde 
10 milyon 679 bin tona, 1952 senesinde 12 mil
yon 242 bin tona, 1953 senesinde de 14 milyon 
344 bin tona yükselmiştir. îklim şartlarının ta
mamen- gayrimüsait olmasına ve hemen hemen 
bütün istihsal mmtakalarını ağır bir şekilde 
müteessir eden umumi bir kuraklığa rağmen 
1954 istihsali de 9 milyon 598 bin tondur. Hu
bubat istihsalinde 1934 - 1938 seneleri vasatile
ri ile 1946 - 1949 vasatileri arasında bariz hiç
bir fark bulunmadığı, her iki vasatinin de 6 mil
yon 900 bin ton civarında kaldığı ve 1949 istih
salinin 5 milyon 350 bin tondan ibaret bulun
duğu nazara alınırsa 1950 senesinden bu yana, 
zirai istihsal sahasındaki çalışmalarımızın mu
vaffakiyet derecesi daha iyi anlaşılmış olur. 

Zirai ekiliş sahası da 1946 - 1949 senelerin
de, 8 milyon 695 bin hektardan ibaret iken 1954 
yılında 12 milyon 862 bin hektara yükselmek 
suretiyle % 48 artış kaydetmiştir. Aynı veç
hile, 1946 - 1949 senelerinde hektar başına hu
bubat istihsal vasatisi 908 kilodan ibaret iken 
1953 senesinde % 42,7 nispetinde bir artışla 
1295. kiloya yükselmiştir. 

Bu suretle,^tamamen gayrimüsait iklim şart
larına rağmen, 1954 senesindeki hububat istih
sali 1949 senesine nazaran % 79,5 ve 1946 -
1949 yılları vasatisine nazaran da % 39 nispe
tinde daha fazla olduğu gibi 1951 den önceki 
bütün yılların en yüksek istihsalinin de fevkin-
dedir. 

Bu rakamlar 1951, 1952 ve 1953 senelerin
de zirai istihsalde kaydedilen muazzam artışla
rın sadece müsait iklim şartlarının bir neticesi 
olduğu yolundaki iddiaların ne kadar yersiz 
ve hakikatten uzak bulunduğunu açıkça gös
termektedir. Çok iyi hatırlanacağı veçhile, Hü
kümetiniz bu münakaşalar sırasında, iklim şart
larının daima değişebileceğini, fakat mühim 
olan şeyin çiftçimizin teknik vasıta ve istihsal 
usulleriyle teçhizi, lüzumlu kredi imkânlarına 
kavuşturulması, zirai istihsal faaliyetlerinin 
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desteklenmesi sayesinde elde edilen büyük fay
dalar ve istihsal kapasitesi artışları olduğunu 
ifade etmiştir. 

Şimdi istatistik rakamları da 1950 den bu 
tarafa sarf edilen üstün gayretlerle elde edilen 
istihsal kapasitesi artışları sayesinde, 1954 se-
nesie ait istihsalin 1950 den önceki en feyizli 
senelerin istihsal rakamlarının dahi kat kat fev
kinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Son üç senede gerek ekiliş sahasında ve gerek 
istihsal veriminde sağlanan ve her biri % 50 ye 
yakın olan artışlar sayesinde, diğer sahalarda 
olduğu gibi zirai istihsal sahasında da 1950 den 
önceki yıllara nazaran adeta ikinci bir vatan 
sathı elde edilmiş olduğunu göstermektedir. 

Madenciliğimizin inkişafını sağlamak üzere 
1950 senesinden sonra, girişilmiş bulunan geniş 
yatırımların büyük kısmı henüz ikmal edilerek 
işletmeye açılmamış olduğu halde, maden kö
mürü istihsali 1949 senesinde 4 milyon 182 bin 
tondan 1953 senesinde 5 milyon 654 bin tona 
ve belli başlı madenlerimizden bakır, krom, 
demir, kükürt ve manganez istihsali de 1949 
senesinde 699 bin tondan 1953 senesinde 1 mil
yon 533 bin tona yükselmek suretiyle % 120 ye 
yakın bir artış kaydetmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, son zamanlarda memleketi
mizde wolfram, uranyum ve toryum gibi dün
ya stratejisinde pek büyük ehemmiyeti haiz 
kıymetli madenler keşfedilmiş bulunmaktadır. 
Bu madenler üzerindeki çalışmalar süratle iler
lemektedir. 

1950 den bu tarafa, hususi teşebbüsün ma
den araştırma ve işletmelerine büyük bir alâka 
gösterdiğini memnuniyetle müşahede etmekte
yiz; 1945 senesinden 1950 yılı sonuna kadar 
hususi müteşebbüslere verilmiş olan maden 
arama ve işletme ruhsatnamelerinin yekûnu 
1 822 den ibaret bulunduğu halde, '1950 den 
1954 yılı sonuna kadar ceman 3 883 ruhsatna
me verilmiştir. Ayrıca 15 bine yakın ruhsatna
me talebi de tetkik edilmektedir. 

Geçen devrede meriyete vaz'edilmiş olan 
Maden Kanununun bu sahadaki faaliyetleri 
pek ziyade teşvik ettiğini memnuniyetle kay
detmek isterim. 

Ayrıca, geçen sene Yüksek Meclisin kabul 
buyurduğu Petrol Kanununun tatbikatından 
elde edilecek neticeleri büyük bir ümitle bekle-
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mekteyiz. Halen sekiz yabancı petrol...şirketi 
memleketimizde jeolojik araştırmalarda bulun
maktadır. Bu araştırmalar ikmal edildikten 
sonra istihsal ve işletmeye geçilecektir. 

Sanayi sahasındaki çalışmalara gelince, dört 
seneden beri alınmış olan tedbirler ve sarf edi
len gayretler sayesinde sanayi sahasında kay
dedilen inkişaf ziraat ve madencilik sahaların
daki kalkınmadan daha az olmamıştır. 

1948 senesinin sanayi istihsal endeksleri yüz 
itibar edildiği takdirde 1954 senesinin ilk do
kuz ayı zarfındaki sanayi istihsal hacmına ait 
endeksler 150 nin fevkmdadır. 

Ancak sanayi istihsal endekslerinin, sanayi 
istihsal hacmında kaydedilen hakiki inkişafı 
aksettiremediği görülmektedir. Zira, muamele 
vergisine tâbi müesseselerin istihsalleri yekûnu 
dahi 1949 senesinde 583 milyon liradan ibaret 
olduğu halde 1954 senesinde 1 milyar 303 milyon 
liranın fevkine yükselmek suretiyle yüzde 123,5 
bir artış kaydetmiştir. 

Keza 1949 senesinde Muamele Vergisine tâbi 
müesseselerin adedi 2 500 den ibaret iken, bu 
miktar da 5 612 ye yükselmiştir. 

Bu rakamlar, son dört sene içinde sanayi sa
hasında kaydedilen artışların çok mühim ye
kûnlara baliğ Olduğunu açıkça göstermektedir. 

Ancak sanayi sahasına vâki yatırımların zi
raat sektöründe olduğu gibi kısa zamanda ve ek
seri ahvalde birkaç ayda netice verecek neviden 
olmadıklarını ve yatırımın nev'ine ve vüsatine 
göre uzunca zamana ihtiyaç arz ettiklerini dai
ma hatırda tutmak lâzımdır. Diğer taraftan ha
len inşaları devam eden veya ikmal edilmek üze
re bulunanlar yanında 1954 senesinin muhtelif 
aylarında işletmeye açılan yeni fabrika ve teşek
küllerin temsil ettikleri yüksek istihsâl kapasite
lerinin 1954 istihsal endekslerine tesirinin pek 
cüzi kalacağını da nazarı dikkate almak ieabe-
der. Bu nevi teşekküller, ancak önümüzdeki se
nelerden itibaren tam kapasiteleri ile çalışır ha
le gelecekleri için sanayi sahasındaki gayretleri
mizin neticelerini asıl gelecek yıllarda idrak et
miş olacağız. 

Sanayi sahasına vâki yatırımlarımızın vüsat 
ve ehemmiyeti hakkında toplu bir fikîr vermek 
üzere memleketin iktisadi kudretini artırmak 
maksadiyle 1950 den bu tarafa girişilen ve yekû
nu 10 milyar liraya yaklaşan kitlevi sermaye-ya
tırımları ile son dört senede tahakkuk ettirilen 
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işler hakkında muhtelif sektörler itibariyle daha 
teferruatlı izahat vermeyi faydalı bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; * 
Buraya kadar verdiğim izahat ve gayrisâfi 

millî istihsalde, ziraat, sanayi ve madencilik sek
törlerinde bir mislini aşan artışlar, hükümetini
zin 1950 den buyana memleketin iktisadi kal
kınmasını bir an önce tahakkuk ettirmek üzere 
giriştiği muazzam teşebbüsleri ve sarf edilen gay
retleri lâyikı veçhile tebarüz ettirmeye, elde edi
len neticeler hakkında tam bir fikir vermeye 
kâfi değildir. 

Biraz sonra,- yapılan ve yapılmakta olan iş
ler, kurulmakta olan yeni ve muazzam tesisler 
hakkında, sektörler itibariyle vereceğim izahat 
ve rakamlar, bu memlekette istihsal kaynakları
nı süratle işletmeye açmak, iktisadi kudretimi
zi ve Halkımızın gelir ve refah seviyesini daha 
çok yükseltmek için nasıl bir geniş programla 
çalışıldığını ve tesbit edilen hedeflere nasıl emin 
bir şekilde ulaşılmakta olduğunu gösterecektir. 

Ancak, girişilmiş, olan' bu muazzam yatırımla
rın pek büyük kısmı halen inşa safhasındadır. 
Sarf edilen geniş gayretlere ve şimdiye kadar 
milyarlar harcanmış olmasına rağmen bu tesis
ler, henüz işletmeye açılmamıştır. Bir kısmı ik
mal edilmek üzeredir. Bir kısmının da temel
leri atılmış, inşalarına hızla devam olunmakta
dır. 

Böyle bir safhada memleketin bütün kay
nakları ve imkânları seferber edilerek pek bü
yük işler yapıldığı veya yapılmakta olduğu hal
de, kurulan ve kurulmakta olan tesisler henüz 
istihsale başlamadıkları için, fiilî neticeleri 
memleket ekonomisine getirilmekte olan büyük 
kuvvetler ve önümüzdeki yıllarda ulaşılacak 
olan istihsal kapasitelerinin vüsat ve azameti 
lâyikı veçhile anlaşılamamaktadır. Fakat önü
müzdeki iki üç sene içinde bu işler birer birer 
memleketin iktisadi ve içtimai çehresinin bir
den değiştiğini yüksek istihsal seviyeli,. yüksek 
gelir seviyeli ve çok geniş imkânlara sahip, ye
ni bir Türkiye'nin bütün azametiyle dünya eko
nomisinde lâyık olduğu mevkii aldığı görüle
cektir. Nitekim, 1950 den bu tarafa girişilmiş 
olan yatırımların pek mahdut kısmı ikmal edil
miş olduğu halde, muhtelif istihsal sektörlerin
de daha şimdiden elde edilen neticelerin; 1950 
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seviyesinin en az bir misli fevkinde olması bu
nun kuvvetli bir delilini teşkil eder. 

Bu izahattan sonra, 1950 den bu tarafa muh
telif sahalara yapılmış ve yapılmakta olan ya
tırımların umumi bir tahliline geçebiliriz. 

Evvelâ sulama, ve kuvvei muharrike tesis
lerinden başlıyacağmı : 

Millî ekonomimizde ziraat sektörünün ehem
miyeti aşikâr bulunduğu halde memleketteki 
su cereyanlarını ıslah etmek, bataklıkları ku
rutmak, her sene birçok şehir ve kasabalarla 
en mümbit ziraat mıntakalarmda çiftçiye bü
yük zararlar iras eden su taşkınlarının ve âfet
leri önlemek, mümkün olan yerlerde ve saha
larda kurak arazinin sulanmasını temin etmek 
hususunda 1950 senesine kadar hemen hiçbir 
faaliyet gösterilmemiş olması zirai istihsalimi
zin düşük seviyede kalmasının âmillerinden bi
rini teşkil etmekte idi. 

Bu sebepledir ki, 1950 senesinde 9 milyon 
hektarı aşan ekiliş sahasından ancak 63 bin 
hektar sulanabilmekte idi. O tarihe kadar ku
rutulan bataklıkların miktarı 30 bin hektar idi. 
107 bin hektar arazi ve ancak 16 kasaba veya 
köy selden korunabiliyordu. 

Hükümetinizin 1951 yılından itibaren aldığı 
devamlı tedbirler sayesinde halen sulanan ara
zinin yekûnu 350 500 hektara, 

Kurutulmuş bataklıkların sahası 204 250 
hektara, 

Taşkın ve selden korunan arazinin sahası 
363 250 hektara, 

Taşkın ve selden korunan şehir, kasaba ve 
köylerin adedi de 131 e yükseltilmiş bulunmak
tadır. 

1955 bütçesiyle teklif olunan tahsisat ile ya
pılacak işler de nazara alınırsa; 

Sulanan arazi 550 bin hektara, 
Kurutulmuş bataklıkların sahası 300 bin 

hektara, 
Taşkın ve selden korunan arazi 550 bin hek-

tara, , 
Taşkın ve selden korunan şehir, kasaba ve 

köylerin adedi de 160 a yükselecektir. 
Bu rakamlara, yapılmakta olan beş büyük 

baraj ile, mmtaka hidro - elektrik santrallerine 
ait barajların, sağlıyacakları pek mühim isti
fadeler dâhil değildir: 

Ayrıca hükümetinizin, yeraltı sularından is
tifade ederek geniş sahaları sulamak-hususunda 
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büyük gayretler sarf ettiğini ve halen üzerinde 
çalışılan program tamamlandığı vakit ceman 
100 bin metre derinliğinde 500 arteziyen kuyu
su açılmış olacağını da ifade etmek isterim. 

İktidarı devraldığımız tarihte, mevcut 40 
küsur bin köyden yalnız 13 700 köyde, o da hal
kın kendi gayretleriyle temin edilmiş içme su
yu vardı. Diğer köylerimiz içme suyundan 
mahrum bulunuyordu. O tarihten bu yana dev
let bütçesinden ayrılan tahsisatla 20 245 köy 
içme suyuna kavuşturulmuş olup geri kalan 
köylerin içme suyu da önümüzdeki yıllarda te
min edilmiş olacaktır. 

Bu işler için, 1950 den bu tarafa devlet büt
çelerinden sarf edilen paraların yekûnu 276 
milyon lirayı bulmaktadır. 1955 bütçesiyle ve
rilen tahsisat da bu miktara ilâve edildiği tak
dirde 432 milyon liraya baliğ olacaktır."' 

Bunlara zamimaten, İller Bankası vasıtasiy-
le 238 şehir ve kasabanın su tesisatı için 28 
milyon lira sarf edildiğini, halen, inşaları devam 
edenler tamamlandığı vakit 1950 den sonra su 
tesisatına kavuşturulan şehir ve kasaba adedi
nin 302 ye bliğ olacağını ve bu maksat için İller 
Bankası kanalı ile harcanacak para miktarının 
da 78 milyon liraya yükseleceğini arz ederim. 

Arkadaşlar, 
Memleketimizin sanayileşmesinde, iş ve is

tihsal hacminin arttırılmasında büyük ehemmi
yeti haiz bulunan kuvvei' muharrike mevzuu-
nun 1950 senesine kadar tamamiyle ihmal edil
diği malûmunuzdur. Nehirlerimizden ve diğer 
su cereyanlarından istifade ederek ucuz ve bol 
miktarda, elektrik istihsali kolayca mümkün 
olduğu halde 1950 senesinde büyük kısmı mazot 
veya kömürle işliyen mahdut miktardaki, şehir 
ve kasaba santralleri ile 60 bin kilovat takatin-
deki Çatalağzı - Termik santralinden istihsal 
edilen yıllık elektrik enerjisi 790 milyon kilo
vat saati geçmiyordu. 

O tarihte Türkiye'de nüfus başına isabet 
eden yıllık elektrik istihsalinin ancak 38 kilo
vat saatten ibaret bulunmasına mukabil, Nor-
veç'de 5 700, Kanada'da 4 330, Birleşik Amerika 
Devletlerinde 2 940, îsveç'de 2 880, İsviçre'de 
2 670, İngiltere'de 1 170, İspanya'da 295, Bul
garistan'da 190, Yugoslavya'da 163, Yunanis
tan'da da 114 kilovat saat olduğu nazara alınır
sa memleketin elektrik istihsali ve kuvvei mu-
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harrike bakımından ne derece geri bir seviyede 
bırakılmış olduğu daha iyi takdir edilir. 

Btt durumu göz önünde tutan hükümetiniz, 
kısa zamanda 15 aded orta çapta mmtaka hid-
ro - elektrik santrali ile 5 aded büyük hidro -
elektrik tesislerinin ve bunlara ilâveten düşük 
kaliteli kömür ve linyitlerden istifade etmek 
üzere kurulan ikinci Çatalağzı, Tunçbilek ve 
Soma Termik santrallerinin inşâsına." girişmiş 
bulunmaktadır. 

Zikrettiğim bu baraj ve elektrik santralle
rinin, maliyeti, 430 milyon liralık kısmı dış fi
nansman olmak üzere 900 milyon liranın fev-
kmdedir. Hepsi de 1956 - 1958 yıllarında işlet
meye açılmış olacaklardır. 

Diğer taraftan İller Bankası, 366 şehir ve 
kasabanın elektrik santralleri ile 13 mmtaka hid-
ro-elektrik santralinin inşasına başlamış olup 
bunlardan 33 milyon lira değerinde 165 adedi 
geçen sene işletmeye açılmıştır. 95 milyon lira 
değerinde 214 santralin de inşaları devam et
mektedir. 

Muhtelif elektrik santrallerinde üretilen ve 
ileride üretilecek olan elektrik enerjisini büyük 
istihlâk merkezlerine nakletmek üzere elektrik 
nakil hatları şebekesi de ehemmiyetle ele alınmış 
bulunmaktadır. 1952 senesinde ikmal edilerek 
işletmeye açılan ve 30 milyon liraya mal olan 
458 kilometrelik Çatalağzı - İstanbul hattına 
ilâveten 125 milyon lira sarfı ile, ceman 3546 
kilometrelik yeni hatların inşasına başlanmış ve 
bunlardan 289 kilometrelik kısım işletmeye açıl
mıştır. . . - . * • . ' 

Bu çalışmalar neticesinde elektrik istihsali 
1954 sonunda 1,5 milyar kilovat saate yüksel
mek suretiyle 1950 senesine nazaran % 100 art
mış bulunmaktadır. İnşa edilmekte olan büyük 
ve küçük santraller ikmal edildiği zaman mem
leketteki elektrik istihsali 3 milyar kilovat saati 
aşacak ve 1950 seviyesinin .5 misline yaklaşacak
tır. 

Bunlara ilâveten yakın zamanda ele alınmak 
üzere, Kızılırmak, Sakarya, Yeşilırmak, Büyük 
Menderes, Göksu, Aksu, Dicle ve Fırat üzerinde 
ve diğer muhtelif yerlerde 20 ye yakın baraj ve 
hidro-elektrik tesislerinin projeleri üzerinde ça
lışılmaktadır. Bu itibarla elektrik istihsalimizin 
1958 yılı içinde 5 milyar kilovat saati; aşacağını 
şimdiden söylemek mümkündür'. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) . . . - _ . •...-.'• 
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Bu izah&t ye ^gotapilar,, ;Hül#netinizinnmem-

leketin ikti$s4i kalkınması bakımından bilinci 
derecece ehemmiyeti haiz bulunan kuy vei* mu
harrike istihsalini artırmak maksadiyle nasıl ge
niş bir programla ve ne derecede büyük bir 
azimle çalıştığım açıkça göstermektedir. 

Diğer biT kuvcei muharrike kaynağı olan 
kömür istihsalini artırmak üzere de 1950 den 
bu tarafa büyük gayretler sarf edilmiştir. 

Zonguldak kömür havzasının ıslahı suretiyle 
istihsal kapasitesini artırmak üzere hazırlanan 
381 milyon liralık amenajman programının 1954 
yılma kadar 223 milyon liralık kısmı ikmal edil
miştir. Bu program tamamen tahakkuk ettiril
diği zaman Zonguldak kömür havzasının 1949 
senesinde 4 milyon 182 bin ton olan istihsal ka
pasitesi 1957 yılında 7 milyon tonun fevkine 
yükselecektir. (Soldan alkışlar) 

Ayrıca Garp linyitlerinin 1949 senesinde 1 
milyon 272 bin ton olan istihsal kapasitesini 3 
milyon tona yükseltmek üzere tatbikine başla
nan 62 milyon liralık ıslahat programının da 34 
milyon liralık kısmı fiilen tahakkuk ettirilmiş
tir. Bu tesisler de 1957 senesinde tamamen ik
mali edilecektir. 

Diğer taraftan Azdavay kömür yataklarını 
işletmeye açmak üzere lüzumlu hazırlıklara ge
çilmiş bulunmaktadır. (Soldan alkışlar). 

Bu bahse son vermeden önce, hususi teşeb
büsün madencilik sahasındaki çalışmalarının 
teferruatına girmeksizin maden mevzuundaki 
diğer yatırımlara da kısaca temas etmek isterim. 

Son aylarda kurulmuş olan Petrol Anonim 
Ortaklığı Güney-Doğu Anadolu petrol mıntaka-
smdaki çalışmalarına ve araştırmalarına hızla 
devam etmektedir. Yeni kuyular açmak üzere 
1950 den bu tarafa sarf edilen paraların yekûnu 
20 milyon lirayı mütecavizdir. Bu mmtakadan 
elde edilecek ham petrolleri işlemek üzere ku
rulan ve önümüzdeki aylarda işletmeye açıl
ması beklenen rafineri tesisleri 30 milyon lirası 
dış finansman olmak üzere 5̂ 6 milyon liraya mal 
olacak ve yılda 330 bin ton ham petrol işliye-
cektir. Bu rafineriden istihsal edilecek petrol 
ve petrol müştekatmm temin eyliyeceği döviz 
tasarrufuna zamimeten 200 bin ton da kömür 
tasarrufu sağlanacağı hesaplanmaktadır* 

Divriği - Demir, Keçiborlu - Kükürt ve Murr 

gul - Bakır madenlerinin istihsal .kapasitelerini 

,1965 C : 1 
artırmak ve istihsal maliyetlerini düşürmek 
maksadiyle Etibankm giriştiği ceman 37 mil
yon liralık yeni amenajman programları, bu se
ne ve önümüzdeki yıl içinde ikmal edilerek iş
letmeye açılacaktır. Kömür ve linyit maden
leri de dâhil olmak üzere yalnız başına Eti
bankm madencilik sahasına yapmakta olduğu 
yatırımların yakûnu 479 milyon lirayı bulmak
tadır. (Soldan: Bravo sesleri) 

Bunlara ilâveten bir kısım millî bankaları
mızla Etibank, bâzı yabancı müteşebbislerle 
birlikte, memleketin muhtelif mıntakalarmda 
ve Garbı - Anadolu'da yeni demir madeni ya
takları araştırmaya başlamışlardır. Bu araştır
malar neticesinde, tesisin kurulacağı en müna
sip yer tesbit edilir edilmez ikinci demir ve çe
lik fabrikamızın temeli atılacaktır. (Soldan al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetinizin, ziraat ve madenciliğimizin 

inkişafı yanında, memleketin tabiî şartlarına ve 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde süratle sanayi
leşmesine çok büyük bir ehemmiyet atfettiğini 
bilhassa belirtmek isterim. Zira ancak bu sa
yededir ki, memlekette bol miktarda yetişen 
hammadde ve zirai mahsullerimizi işliyerek de
ğerlendirmek, hariçten milyonlarca liralık dö
viz sarfiyle ithal ettiğimiz birçok sınai madde
leri memleket dâhilinde imal ederek döviz ta
sarrufu sağlamak mümkün olacağı gibi millî 
ekonominin muvazeneli bir şekilde inkişafı, 
memlekette iş ve istihsal veriminin artırılması, 
teknik bilgilerin yayılması ve birçok vatandaş
lara yeni ve emin iş sahaları yaratılması da ka
bil olacaktır. * 

Memleketimizin sanayileşmesi mevzuunda 
büyük faydalar sağlıyacağmdan emin bulundu* 
ğumuz Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 
meriyete vaz 'mdan bugüne kadar geçen müddet 
zarfında müracaatları kabul edilen 105 müesse
senin temsil ettiği yabancı sermaye miktarı 82 , 
milyon lirayı bulmaktadır. Bu müesseselerin iç 
finansmanım teşkil eden 150 milyon lira ile 
birlikte yalnız başına yabancı sermayenin işti
rakiyle sanayi sahasına yapılan yatırımların 
yekûnu 232 milyon lirayı tecavüz etmektedir. 

Müracaatları halen tetkik sahasında bulu
nan altı müessesenin temsil ettiği 32,5 milyon 
liralık yabancı sermaye ve bunların iç finans-
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manı da ilâve edildiği takdirde, yabancı serma
ye kanununun tatbikatından olmak üzere giri
şilen yatırımların yekûnu 350 milyon liraya 
yaklaşacaktır. 

Son zamanlara kadar, bu memlekete serma
ye yatırmak maksadiyle, ne doğrudan doğruya 
ve ne de kredi açmak suretiyle hiçbir yabancı
nın en ufak bir alâka göstermediği nazara alı
nırsa kısa zamanda elde edilen bu neticenin 
kıymeti ve memleketimize karşı duyulmaya baş
lanan emniyet ve itimadın mânası daha iyi an
laşılmış olur. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun neş
rinden sonra alâkalı ecnebi muhitierce bu ka
nuna ıttıla hâsıl edilmesi ve tetkik edilerek bu 
mevzuda harekete geçilmesi hususunun uzunca 
bir zamana ihtiyaç gönterdiği hesaba katıldığı 
takdirde birkaç ay içinde meydana gelen 350 
milyon lira gibi büyük rakam, yabancı sermaye 
kanununun ve onun .mevzuunu teşkil eden sa
hanın ne derecelere kadar velût olduğunu ispat 
edebilir. 

Memleketimizin süratle kalkınmasını temin 
edecek bu pek mühim kaynak da artık bütün 
hıziyle harekete geçirilmiş addolunabilir. 

Yurdumuzun sınai kalkınmasından ecnebi 
kaynaklardan faydalanmayı temin eden diğer 
bir saha ve kaynak olarak Sınai Kalkınma Ban
kasının faaliyetlerine bir göz atacak olursak, 
bu bankanın 195.1 senesi ortalarından itibaren 
müteşebbislere açmaya başladığı yatırım kredi
leri ile alâkalıların kendi kaynaklarından bu 
kredilere ilâve ettikleri miktarlarla, bu kanaldan 
sanayi sahasına 400 milyon liralık yeni yatırım
lar temin edildiğini görürüz. 

Bunlar, yani Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununun tatbikatı ve Sınai Kalkınma Bankası, 
yabancı sermayeden faydalandığımız iki kay
naktır. Ancak diğer milletlerin ekonomileriyle 
temasa geçmek suretiyle iktisadi kalkınmamız 
hususunda temin ettiğimiz yardımlar ve fayda
lar bunlardan ibaret değildir. 

Büyük baraj ve hidro - elektrik tesislerinin, 
limanlar, silolar, çimento fabrikaları şeker fab
rikaları, azot sanayi ve benzeri birçok ana te
sislerin kurulması hususunda temin edilen orta 
ve uzun vadeli dış kredilerle yardımları yuka-
rıki rakamlarla birlikte nazara . aldığımız tak
dirde diğer dost milletlerin ekonomileriyle te
masa gedmiş olmaıiazm .hayırlı metieeleri olarak 
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yekûnu milyarları aşan bir yabancı sermayeyi 
memleketin iktisadi kalkınmasına iştirak ettir
miş bulunduğumuz derhal anlaşılır. Bu sahada 
elde edilen neticeler temin edilen istifadeler, bir 
günden diğerine, süratle ve büyük miktarlarda 
artmaktadır. 

Hükümetinizin, memlekette hususi teşebbü
sü teşvik ve takviye etmek üzere aldığı tedbir
ler sayesinde hususi müteşebbislerin sanayi sa
hasına yatırımları ve istihsal kapasiteleri gün 
geçtikçe artmaktadır. Mevcut son t malûmat 
memleketimizdeki fabrika adedinin 1950 sene
sinde 2335 den 1954 sonunda 4 bin 527 ye yük
seldiğini ve ayrıca 165 fabrikanın da inşa ha
linde bulunduğunu göstermektedir. 

Hususi teşebbüsün sanayi sahasına sermaye 
yatırımları hakkında verilen bu- umumi malû
mattan sonra, bir kısım iktisadi devlet teşek
küllerinin de iştirakiyle kurulmakta olan belli-
başlı sanayi grupları ve ezcümle, şeker ve çi
mento fabrikalariyle, azot sanayii ve Sümer-
bank'm yatırımları hakkında kısaca izahat arz 
etmek isterim. 

Şeker sanayiinin, mühim bir işletme mevzuu 
olduğu kadar, zirai işletmeciliğimize münavebe 
imkânlarını, modern ziraat tekniğini getirmesi, 
çiftçimizin gelir ve refah seviyesini yükseltmesi 
ve hayvancılığın kalkınmasında mühim fayda
lar sağlaması bakımından hususi bir ehemmi
yeti haiz bulunduğunu izaha lüzum dahi gör
müyorum. Diğer taraftan halkımızın gelir sevi
yesinin süratle yükselmesi muvacehesinde ya 
yeni fabrikalar kurmak suretiyle şeker istihsa
lini gittikçe artan talep hacmim karşılıyacak 
seviyeye yükseltmek veyahut hariçten her sene 
külliyetli miktarda şeker ithal etmek mecburi
yetiyle karşılaşmış bulunuyorduk. 

1927 - 1934 yılları arasında kurulmuş olan 4 
şeker fabrikasından sonra, eski hükümetlerin 
şeker sanayiine ehemmiyet vermedikleri ve za
man zaman talep hacmmda müşahede edilen 
yükselmeleri fiyat zamlariyle bertaraf etmeğe 
çalıştıkları nazara alınırsa 1950 den sonra hü
kümetinizin bu mevzuu da nasıl müspet bir şe
kilde ete aldığı, ve bir taraftan çiftçilerimize 
yeni istihsal ve gelir sahaları yaratmaya çalı
şırken diğer taraftan artan ihtiyaçları memle
ket içinden temin etmek ve halkımıza yeni iş sa
haları açmak hususunda ne büyük gayretler 
sarf ettiği anlaşılmış .olur. 
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Bu itibarla 150 milyon liralık kısmı dış fi

nansman olmak üzere 300 milyon lira sarfiyle 
memleketin muhtelif mmtakalarmda 11 yeni şe
ker fabrikası inşasına girişmiş bulunuyoruz 
bunlardan Adapazarı, Konya, Amasya ve Kü
tahya fabrikaları ikmal deilerek işltemeye açıl
mış bulunmaktadır. İstihsal kapasiteleri yekû
nu 93 bin ton olan bu dört fabrika 50 milyon 
lirası dış finansman olmak üzree 103 milyon 
liraya mal olmuştur. 

Geri kalan fabrikalardan Susurluk, Burdur, 
Kayseri fabrikaları bu sene içinde, Erzurum, 
Erzincan, Malatya ve Elâzığ fabrikaları da 1956 
yılında işletmeye açılmış olacaklardır. Ayrıca 
beş fabrika da 1957 yılında işletmeye açılması 
plânlaştırılmaktadır ki, bu suretle iktidarımız 
zamanında 1957 yılma kadar kurulacak fabri
kaların yekûnu 20 yi bulacaktır. (Soldan alkış
lar) . 

Bu yatırımlar sayesinde, 1950 yılında şeker 
fabrikalarının istihsal kapasitesi 130 bin ton ol
duğu halde, halen 223 bin tona yükselmiştir. 
1955 te açılacaklarla beraber bu yaz sonunda 
şeker istihsal kapasitemiz 300 bin tonu bulacak
tır. Biraz vevel de arz ettiğim gibi 1957 de 20 
yeni şeker fabrikasına sahip olacağız. 

Bu vesile ile kurulmuş ve kurulmakta olan 
yeni şeker fabrikalarının, mahallî müteşebbis
ler, millî bankalar ve pancar ekicileri koopera
tiflerinin koydukları sermayelerle finanse edil
mekte olduğunu ve bu suretle şeker sanayiinin 
kalkınmasının geniş kitlelerin teşebbüs ve alâ-
kalariyle yürütülmekte bulunduğunu memnuni
yetle . kaydetmek lâzımdır. Şimdiye kadar tesis 
edilmiş olan 16 pancar ekicileri kooperatifinin 
ortak sayısı 170 420 ye, taahhüdettikleri ser
maye yekûnu 62 milyon beş yüz bin liraya ba
liğ olmuştur. 

Memleketin iktisadi kalkınmasını sağlamak 
üzere kurulmakta olan tesislerin ve her türlü 
inşaatın en ziyade muhtaç olduğu maddelerden 
birisi de çimentodur. 1949 - 1950 senelerinde, 
memleketimizdeki çimento fabrikalarının yıllık 
istihsali 400 bin tonun dununda bulunuyordu. 
yine o tarihlerdeki çimento ithalât miktarı da 
22 bin tondan ibaretti. 

O halde memleketin 1950 de istihlâk etiği çi-
meno miktarı 422 bin ton gibi çok küçük bir 
miktardan ibaretti. 1950 senesinden sonra giri-
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şilen teşebbüsler netieesinde çimento istihsal ka
pasitesi bir milyon tonun fevkine çıkarıldığı 
halde, 1953 senesinde 537 bin ton, 1954 senesin
de de 630 bin ton çimento ithal edilmiş bu su
retle fiilen istihlâk edilen çimento miktarı 1 
milyon 600 bin tonu aştığı halde zaman zaman 
çimento darlığı ile karşılaşılmıştır. 

İnşaat ve tesisatın genişlemesiyle müterafik 
olarak memlekette çimento ihtiyaç ve taleple
rinin süratle arttığını ve daha büyük süratle 
artmakta devam edeceğini göz önünde tutan 
hükümetiniz 1953 yılında 21 çimento fabrikası 
kurmaya karar vermiş ve derhal lüzumlu te
şebbüslere girişmiştir. 125 milyon liralık kıs
mı dış finansman olmak ü^ere 250 milyon lira
ya mal olacağı hesaplanan bu fabrikalardan 3 
ü bu sene içinde, 10 u 1956 yılında, mütebakisi 
de 1957 yılında işletmeye açılacaktır. Bu suret
le çimento istihsalimiz 1949 - 1950 yıllarının 
395 tonuna mukabil 1957 senesinde 2,5 milyon 
tona yükselecek ve mühim yekûnlara baliğ olan 
döviz sarfiyatı kalemlerinden biri daha berta
raf edilmiş olacaktır. (Soldan Alkışlar.) 

Şeker sanayiinde olduğu gibi, çimento fab
rikalarının da mahallî müteşebbislerin ve millî 
bankalarımızın iştirakiyle teşekkül eden husu
si şirketler tarafından inşa etirilmekte olduğu
na işaret etmek isterim. Ayrıca bir kısım fab
rikalara % 10 nispetinde yabancı sermaye de 
iştirak etmiştir. 

Zirai istihsalimizin genişlemesi ve yer yer 
çeşitli ziraate gidilmesi, memlekette suni güb
re ithalât ve sarfiyatını büyük mikyasta artırmış 
bulunmaktadır. Bundan başka azot sanayiinin 
millî savunma ihtiyaçları bakımından arz etti
ği ehemmiyeti nazara alan hükümetiniz, Kü
tahya'da 70 - 75 milyon lira sarfı ile bir azot 
ve suni gübre fabrikası kurmaya karar vermiş
tir. (Soldan : Bravo sesleri ve alkışlar) Senede 
270 bin ton linyit ve 106 bin ton alçı taşı kulla
nacak olan bu fabrikada, 

60 bin ton amonyum sülfattı gübre, 
50 bin ton amonyum nitratlı gübre, 
6 bin ton kesif asit nitrik ve bin ton amon

yak istihsal edilecektir. 
Bu fabrika daha hali inşada iken vakit kay

betmeksizin-ikinci bir fabrikanın daha temel
lerini atmak tasavvur ve teşebbüsleri üzerinde
yiz. 

Ayrıca, Ziraat Bankası ile :hit-yabancı mü-
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teşebbisin müştereken İskenderun'da tesis et
tikleri 100 bin ton istihsal kapasiteli süperfos-
fat fabrikası geçen sene işletmeye açılmıştır. 
Aynı yabancı firmanın iştiraki ile Garbi - Ana
dolu'da ikinci bir süperfosfat fabrikasının pro
jeleri üzerinde çalışmaktadır. 

Bunlara ilâveten Etibank, 13 milyon 300 bin 
lira sarfı ile Murgul bakır madeninin bacasın
dan intişar eden zehirli gazlardan her sene 70 
bin ton asit sülfrik istihsal etmek üzere yeni te
sisler vücuda getiriyor. 

1956 yılında işletmeye açılacak olan bu te
sisler sayesinde, süperfosfat sanayiinin en mü
him iptidai maddesini memleket dâhilinde is
tihsal etmek mümkün olacağı gibi Murgul ba
kır madeninin civardaki çiftçilere iras ettiği 
ve her sene 3 milyon lira tutan zararlar da ön
lenecektir. 

Ziraatimizin makineleştirilmesinin yarattığı 
mühim bir ihtiyacı karşılamak üzere, bir Ame
rikan firması ile müştereken ve Ankara'daki 
Motor Fabrikasından istifade suretiyle, trak
tör istihsal etmek üzere 20 milyon lira serma
ye ile kurulmuş olan Anonim Şirket imale baş
ladığı traktörleri yakında satışa çıkaracaktır. 
(Soldan : Alkışlar) Bu tesislerin her sene 5 bin 
traktör ve kâfi miktarda yedek parça istihsal 
edeceği ve bu suretle dövizle karşılanan mühim 
bir ihtiyacın daha memleket dâhilinden temin 
edilmiş olacağı hesaplanmaktadır. Yine bu mev-
zudan olmak üzere bir kamyon fabrikasının 
derhal faaliyete geçirilmesi hususu da mukave
leye bağlanmış bulunuyor. (Soldan : Alkışlar) 
îlk mamulleri 1955 yılı içinde elde edeceğimizi 
ümidettiğimiz bu yeni tesis ve teşebbüsümüzü 
memnuniyetle haber vermekteyim. 

Son 4 yıl içinde süratle inkişaf eden sanayi 
gruplarımızdan birisi de mensucat sanayii ol
muştur. 1950 senesinde, pamuklu ve yünlü 
mensucat sanayii tesislerindeki iğ adedi 300 
binden ibaret iken halen 1 milyona yaklaşmış 
bulunmaktadır. Sadece Sümerbank camiasına 
bağlı pamuklu mensucat fabrikalarmdaki iğ 
adedi 1950 senesinde 126 binden halen 215 bine, 
yünlü fabrikalarmdaki iğ adedi de 29 binden 
halen 53 bine yükselmiş bulunmaktadır. 

Memlekette yeni kurulan fabrika ve tesis
ler sayesinde istihsal kapasitesinin süratle ar
tırılmasına rağmen, halkımızın gelir ve refah 
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seviyesinin yükselmesi -neticesinde, başta pa
muklu olmak üzere, mensucat ithalâtının, 1950 
senesine nazaran büyük ölçüde artarak, 1953 
senesinde 120 milyon liraya yükseldiği görül
mektedir. Halen inşaları devam etmekte olan 
yeni tesisler ikmal edildiği zaman bu sahada da 
mühim döviz tasarrufları sağlanacaktır. Daha 
şimdiden elde edilen neticelerin fevkalâde mem
nuniyet bahş olduğunu söyliyebiliriz. 

Bu arada Sümerbanka bağlı kâğıt fabrika
larının yıllık istihsalinin 1950 senesinde 18 bin 
tondan halen 50 bin tonun fevkine yükseldiği
ni ve yıllık kâğıt sarfiyatının pek mühim bir 
kısmının memleket dâhilinden temin edilebilir 
hale geldiğini ifade edersem hayretedilmemek 
icabeder. 

İktisadi kalkınma faaliyetlerinin artışı ile 
müterafik olarak demir ve çelik istihlâkinin de 
çok geniş mikyasta arttığı malûmunuzdur. 

Bu ihtiyacı daha önceden nazara alan hü
kümetiniz Karabük Demir ve Çelik Fabrikala
rının istihsal kapasitelerini yükseltmek üzere 
lüzumlu ıslahat ve tesislere başlamış bulunuyor
du. Bu sayede, 1950 yılında hadde mamulleri is
tihsali 78 bin ton, ve çelik mamulleri istihsali 
de 92 bin ton iken bu sayede bugün, haddehane 
istihsali 137 bin tona, çelikhane istihsali de 162 
bin tona yükselmiştir. 

Diğer taraftan Karabük tesislerinin istihsal 
kapasitelerindeki tıkanıklıkları bertaraf ederek 
istihsal kudretlerini artırmak ve mevcut iki yük
sek furunu tam kapasiteyle çalışır hale getirmek 
maksadiyle 100 milyon liralık yeni yatırımlara 
girişilmiştir. 1956 senesinde bu tesisler ikmal olun
duğu vakit çelikhane istihsali 350 - 400 bin to
na, haddehane istihsali de 300 bin tona yüksele
cektir. 

Ayrıca Karabük'te yeniden inşa edilmiş olan 
18 bin tonluk santrifüj boru fabrikası geçen se
ne başında işletmeye açılmıştır. Sümerbank, bir 
yabancı firmanın iştirakiyle ikinci bir boru fab
rikasının projeleri üzerinde çalışmaktadır. 

Sümerbanka bağlı mensucat fabrikaları ile, 
Karabük tesisleri ve kâğıt sanayiinin ıslah ve 
tevsii için 1950 den bu tarafa girişilmiş bulunan 
yatırımların yekûnu 230 milyon liraya baliğ ol
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Hububat istihsalinin kısa zamanda iki misline 
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yükseltilmesi, depolama.ve silo tesislerine olan 
ihtiyacı da süratle artırmıştır. 1950 senesinde 39 
bin tonu silo ve 268 bin tonu ahşap ve kârgir 
ambar olmak üzere, bütün depolama tesislerinin 
kapasitesi 411 bin tondan ibaretti. 

Bu mühim ihtiyacı bir an önce karşılamak ve 
istihsal edilen hububatın muhafaza ve temizlen
mesini temin etmek üzere hükümetiniz 56,5 mil
yon liralık kısmı dış finansman olmak üzere 110 
milyon liralık bir yatırım programını tatbik mev
kiine koymuş bulunmaktadır. 

1954 yılı sonunda bu programın 24 milyon " 
liralık kısmı fiilen tahakkuk ettirilmiş olup, ha
len hububat depo ve silolarının kapasitesi 1 mil
yon tona yükseltilmek suretiyle 1950 yılma naza
ran bir mislinden fazla artırılmış bulunmaktadır. 

Tatbikatına süratle devam edilmekte olan bu 
program önümüzdeki yıllarda tamamlandığı za
man, 40 beton silo, 456 çelik hangar ve 84 çelik 
depodan müteşekkil olmak üzere Toprak Mahsul
leri Ofisinin depolama ve temizleme tesislerinin 
kapasitesi 2 milyon 200 bin tona yükselmek su
retiyle 1950 seviyesinin beş mislini tecavüz ede
cektir. 

İngiltere Hükümetinin iyi anlayışı sayesinde 
bu memleketten 50 küsur milyon liralık bir dış 
kredi elde edilerek bununla Mersin'de 100 bin, 
Konya ve Ankara'da 60 şar bin tonluk üç dev si
lo ve bunların yanında değirmenler ve buğday 
temizleme tesisleri vücuda getirilmesi temin olun
muş ve mukavelesi bu ay içinde imza edilmiştir. 
Şurasını kaydedelim ki, Mersin'de yapılacak 100 
bin tonluk silo bütün Avrupa'nın en büyük silo
su olacaktır. 

Hayvancılık ve balıkçılığımızın süratle inkişa
fını sağlamak için 1 nci derecede ehemmiyeti ha
iz bulunan tesisleri kurmak üzere teşkil edilmiş 
bulunan Et ve Balık Kurumu 58 milyon liralık 
bir programla Erzurum, Konya, Ankara ve is
tanbul'da dört aded et kombinası ve memleketin 
muhtelif yerlerinde 12 soğuk hava deposu tesisi
ne başlamıştır. 

Bu kombinalarda günde 9 463 aded büyük 
ve küçük baş hayvan kesilmesi ve 2 794 ton et 
depolanması mümkün olacağı gibi, soğuk hava 
depolarında da günde 2 950 ton buz imal edile
cek ve 7 060 ton balık ve et depolanabilecektir. 
Et ve balık kurumu ayrıca 6,5 milyon liralık, 
soğutma tertibatını haiz, kara, ve deniz nakil 

.1955 O : 1 
vasıtalariyle vagon mubayaa etmiştir. 

Bu yatırımlara ilâveten Et ve Balık Kuru
munun yapacağı yeni yatırımlar da 56 milyon 
lira tutmaktadır. 

içinde bulunduğumuz yıl bitmeden bu prog
ram da bitirilmiş olacaktır, iş bununla da kalmı-
yacaktır, bu programla derpiş edilen kapasiteyi 
bir misil tevsi etmek üzere teşebbüslere girişil
miştir. Ve mütaaddit müsait teklifler de almış 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlar : 
Bütün medeni memleketlerde, yol ve liman 

dâvalarının senelerce önce halledilmiş bulunma
sına mukabil, memleketimizde 1950 senesine ka
dar en ziyade ihmal edilen mevzulardan birisi 
de karayolları ve liman tesisleri olmuştur. 

iktisadi kalkınmamızın bir an önce tahakkuk 
ettirilmesi; istihsal faaliyetlerinin mahallî ve 
beyti ihtiyaçların dar çerçevesinden kurtarıla
rak millî pazarlara kavuşturulması ve beynelmi
lel piyasalarla temasa getirilmesi; istihsal edi
len malların değerlendirilmesinin temini sure
tiyle müstahsilin teşvik ve takviye edilmesi ba
kımından pek büyük ehemmiyeti haiz bulunan 
geniş ve emniyetli yol şebekeleriyle yüksek ka
pasiteli ve her türlü fennî vasıtalarla mücehhez 
liman tesislerinin kurulması dâvasının bir an 
önce tahakkuk ettirilmesi vazifesi de Hükümeti
mize nasip olmuştur. 

1950 senesinde yurdumuzdaki stabilize yol
ların uzunluğu 15 104 kilometreden ibaret iken 
halen 27 bin kilometreyi tecavüz etmiştir. Ba
kım altındaki yolların uzunluğu da 1950 de 
19 166 kilometreden, 1954 sonunda 36 bin kilo
metreye çıkmıştır. Mevcut yolların ehemmiyetli 
bir kısmı da keza 1950 senesinde ceman 13 bin 
metre uzunluğunda 289 köprü mevcut iken ha
len 41 bin metre uzunluğunda 591 köprüye sa
hip olmuş bulunuyoruz. Bunlara ilâveten 18 bin 
metre uzunluğunda 498 köprü de inşa halinde
dir. Bunların büyük kısmı bu sene içinde ikmal 
edilerek işletmeye açılacaktır. Eski köprülerin 
mühim bir kısmının tahta olmasına mukabil 
yapmakta olduğumuz köprüler beton ve demir 
köprülerdir. Biz tahta köprü inşasını tarihe tev
di ettik. (Soldan alkışlar) Bu mevzuda son ola
rak şimdi söylemek lâzımgelir ki, 1950 de mev
cut olan yolların büyük kısmı Devlet yollan 
standardına irca olunduğu gibi vilâyet ve köy 
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yolları şebekesinin ıslah ve tevsii için büyük 
gayretler sarf edilmiştir. 

Bu sayede memleket iktisadi ve içtimai bir 
bütün teşkil etmek vasıflarını göstermeye başla
mıştır. 

Diğer taraftan 1950 senesinde Türkiye'deki 
sivil motorlu nakil vasıtası adedi 22 bin olduğu 
halde 1954 de 67 bini tecavüz etmiştir. 

Karayolları şebekesindeki bu süratli gelişme 
Hükümetinizin yol dâvasına verdiği büyük 
ehemmiyetin bir neticesi olmuştur. Nitekim 1950 
senesinde Karayolları İdaresine bütçelerden ve
rilen tahsisat, ek Ödenek ve diğer paralarla bir
likte 64 milyon lira iken 1954 senesinde 192 
milyon liraya, 1955 bütçesinde de 302.5 milyon 
liraya yükseltilmiştir. Ek ödenekler ve Ame
rikan yardımlarından ayrılan hisselerle birlikte 
1950 senesinden 1954 senesi sonuna kadar ka
rayolları için sarf edilen paranın yekûnu ise 
827 milyon lirayı bulmaktadır. 1955 bütçele
riyle teklif olunan tahsisatla birlikte bu yekû
nun 1 milyar 129 milyon lirayı tecavüz ettiğine 
burada işaret etmek istiyorum. 

Bu rakamların da ifade ettiği veçhile kısa 
zamanda, bu memleketin ihtiyaçlarına cevap 
verecek sağlam ve her mevsimde geçit veren bir 
yol şebekesini kurmak azmiyle çalışıyoruz. Bu 
çalışmalarımız yalnız ana yollar üzerinde ol
mayıp köylerimizi de içine almaktadır. 1958 
senesinde bütün köylerimizi her mevsimde ge
çit veren yollarla şehir ve kasabalara bağlamak 
azmindeyiz. (Sonlan: Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu sebeple Devlet Karayolları İdaresi 1955 -
1957 yıllarında tahakkuk ettirilmek üzere 1 
milyar liralık yeni bir yol ve köprü inşaat 
programını tatbik mevkiine koymuş bulunuyor. 

İstihsal ve iş hacminin kısa zamanda birkaç 
misli artması ve dış ticaretimizin 1,5 milyon 
tondan 5 milyon tonun fevkine yükselmesi, 4 

> te üçü denizle çevrilmiş olan memleketimizde 
liman, iskele ve barınak ihtiyacını da süratle 
arttırmıştır. 1950 den önce bellibaşlı limanla
rımızın dahi çok geri durumda olduğu, tahmil 
ve tahliye tesislerinin gayet iptidai bulundu
ğu nazara alınırsa bu ihtiyacın şiddeti ve 
yapılması icabeden işlerin vüsat ve ehemmiyeti 
daha iyi anlaşılmış olur. Bu sebepledir ki hü
kümetiniz, 16.5 milyon dolara yaklaşan bir dış 
kredi de dâhil olmak üzere 650 milyon liralık 
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geniş bir yatırım programı ile bir taraftan çe
şitli iskele ve» barınakların diğer taraftan da 
büyük limanlarımızın inşasına başlamıştır. 

Bunlardan Ereğli, Trabzon, İnebolu ve 
Amasra Limanları ile birçok iskele ve barına
ğın inşaları ikmal edilmiştir. Salıpazarı, Hay
darpaşa, Samsun, Alsancak, Mersin ve Giresun 
Limanları ile İskenderun Limanının tevsii ve 
mekanik tesisatı inşaatı da hızla devam etmek
tedir. * 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Darısı 
İzmit limanının başına... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — İnşa edilmekte olan bu liman 
ve tesislerin büyük kısmı 1956 - 1957 yıllarında 
işletmeye açılacaktır. 

Bütün bu tesisler ikmal edildiği vakit liman 
ve iskelelerimizin yıllık kapasitesi 5 milyon tonu 
bulacaktır. 

Bunlara zamimeten biri büyük, yedisi orta 
ve küçük çapta olmak üzere, 33 aded liman, 
iskele ve barınağın etüd ve projeleri ikmal 
edilmek üzeredir, önümüzdeki yıllarda peyder
pey inşalarına başlanacaktır. 

Bu geniş inşaat ve iş hacminin yalnız 1955 
bütçesine sirayet eden miktarı 70 milyon lira
dır. Yalnız başına bu bir yıllık tahsisatın 1950 
den önceki uzun bir devir zarfında liman, is
kele ve barınak inşaatı için sarf edilen bütün 

# paraların iki misline yakın bulunduğu nazara 
alınırsa Hükümetin bu mevzua atfettiği ehem
miyet daha iyi anlaşılmış olur. 

Hükümetiniz karayolları ve limanları inşa
atını büyük bir ehemmiyetle yürütürken demir
yolu inşaatını ve mevcut demiryolu şebekesinin 
ıslahı ile yol ve yolcu taşıma kapasitesinin ar
tırılması işini de ihmal etmemiştir. 

Filhakika 115 milyon lirası dış finansman 
olmak üzere 579 milyon liralık bir programla 
1 309 kilometre tulünde demiryolu inşaatına 
hızla devam edilmektedir; bunlardan 186 kilo
metre uzunluğunda Hasankale - Horasan, Narlı -
Gazianteb ve Ereğli - Armutçuk hatları ikmal 
edilerek işletmeye açılmıştır. Geri kalan hat
ların 507 milyon liralık keşif bedelinin 206 mil
yon liralık kısmı sarf edilmiştir. Bu hatların 
bir kısmı bu sene içinde, bakiyesi de 1957 sene
sine kadar tamamen ikmal edilerek işletmeye 
açılmış olacaktır. Mevcut demiryolları şebekesi
nin ıslahı mevzuundaki çalışmalara gelince; Ik-
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tidara geldiğimiz tarihte, yeni hatlar inşasından 
ziyade işletilmekte olan hatların ıslah ve tak
viyesi en mühim mevzu olarak karşımıza çıkmış 
bulunuyordu. 

Bu maksatla, demiryolları için 1951 - 1954 
yılları zarfında sarf edilen paranın yekûnu 169 
milyon lirayı tecavüz etmektedir, önümüzdeki 
yıllarda daha büyük meblâğlar harcanacaktır. 

1951 den bu tarafa sarf edilen gayretler ve 
iktisadi gelişme sayesinde, demiryolu nakliya
tında mühim ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu in
kişafın karayolları nakliyatmdaki büyük artışa 
rağmen tahakkuk etmiş bulunduğu nazara alı
nırsa durum daha iyi anlaşılır. Nitekim 1950 
yılında taşman eşya miktarı 7,5 milyon ton, 
yolcu adedi de 53 milyon olduğu halde 1954 yı
lında bu miktarlar sırasiyle 11 milyon ton ve 
%"% milyon yolcuya yükselmiştir. 

Hükümetiniz, hava meydanları inşatma da 
büyük bir ehemmiyet atfetmiştir, tik iş olarak 
ele alman 50 milyon lira keşif bedelli Yeşilköy, 
Bsenboğa, Adana ve Trabzon hava meydanların
dan Yeşilköy ve Adana meydanları 1953 sene
sinde ikmal edilmiştir. Esenboğa ve Trabzon 
meydanları da bu sene içinde işletmeye açıla-
«aktır. Ayrıca 45 milyon liraya mal olacağı he
saplanan 10 muhtelif sivil hava meydanının 
©tüdleri üzerinde çalışılmaktadır. 

1950 senesinden 1954 senesi sonuna kadar 
bara meydanları inşaatı için bütçelerimizden 
ayrılan tahsisatın tutarı 46 milyon liradır. 

Bu arada Devlet Havayolları idaresinin 
muhtelif tesisleri için 1954 senesi sonuna kadar 
21 milyon lira sarf edilmiş olduğu gibi 1954 
ten itibaren 38 milyon liralık yeni bir ıslah 
programı tatbik mevkiine konulmuştur. 

1950 senesinde Devlet Havayollarının-taşı
dığı yolcu 86 bin kişi iken bu miktar 1953 se
k s inde 184 bine yükselmiştir. 

Hükümetiniz haberleşme şebekesinin ve PTT 
tesislerinin ıslah ve geliştirilmesi için de büyük 
gayretler sarf etmektedir. 1951 - 1954 seneleri 
zarfında yapılan 47 milyon liralık yatırım saye
sinde memleketteki telefon sayısı 1950 de 68 
binden 1954 te 123 bine, telefon ve telgraf ku
ran portör sayısı da 102 den 413 e yükseltilmiş
tir. Bu sene içinde 38 milyon liralık yeni bir ya
tırım programı ile mevcut tesislerin daha ziya
de tevsi ve ıslahı temin edilecektir. 
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I Memleketin istihsal ve dış ticaret haemında 

kaydedilen süratli inkişafla müterafik olarak 
deniz tiearet filomuzu arttırmak ve bilhassa 
ithalât ve ihracatımızın mümkün mertebe geniş 
kısmını kendi gemilerimizle taşımak üzere bü
yük gayretler sarf etmekteyiz. 

Deniz tiearet filomuz 1950 senesinde 467 
bin tondan ibaret iken 1954 senesinde 592 bin 
tona yükselmiştir. Geçen sene içinde Denizcilik 
Bankasının sipariş ettiği ve bir kısmı bir iki ay 
önce hizmete girmiş bulunan 16 yeni gemi ile 
birlikte 702 bin tonu bulacaktır. * 

Bu arada, Denizcilik Bankasının 1950 sene
sinden bu tarafa ve 1954 yılı sonuna kadar ye
ni tesisler ve gemiler için yaptığı yatırımların. 
yüz milyon liraya baliğ olduğunu da kaydet
mek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya kadar, memleketin iktisadi kalkın

masını bir an önce tahakkuk ettirmek maksa-
diyle girişilmiş bulunan bellibaşlı sahalar itiba
riyle toplu sermaye yatırımları hakkında bâzı 
misaller vermeğe çalıştım; sadec misal olarak 
verdiğim bu yatırımların yekûnu 7,5 milyar li
raya yaklaşmaktadır. Bunun esası elbette bu ra
kamın çok üstündedir. Düşünmek lâzımdır ki, 
bu kadar büyük envestismanlardan ancak fok 
küçük bir kısmı henüz işletmeye açılmı§ bulu
nuyor. 

1950 den bu tarafa tahakkuk ettirilmiş olan 
işlerin memleket ekonomisine getirdiği üstün 
kuvvteler ve her sahada en az bir mislini aşan 
istihsal artışları nazara alınırsa üzerinde büyük 
bir titizlikle çalışmakta olduğumuz asıl mühim 
işlerin ve büyük projelerin, ikmal edildikleri 
vakit sağlıyaeakları geniş imkânların viia'at 
ve kudreti daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

Bu mevzudaki izahlarımı bitirmeden öaoe 
1950 senesinden bu tarafa devlet bütçelerinden, 
iktisadi ve içtimai kalkınma mevzuları için ya- t 
pılmakta olan diğer yatırımlar hakkında da kı
saca mâruzâtta bulunmak isterim. 

1950 senesinden 1954 yılı sonuna kadar muh
telif mevzular için devlet bütçelerinden yapılan 
yatırımların yekûnu 2 milyar 193 milyon liraya 
baliğ olmaktadır. Bu miktara 1955 bütçe teklif
lerinde derpiş edilen 888 milyon lirayı da ilâve 
ettiğimiz takdirde umumi yekûn 3 milyar 82 
miJyorı liraya yaklaşmaktadır. 

m -



t : 48 18.2 
ftu muazzam meblâğların tahsis edildiği mev

zulardan, su işleri, karayolları, limanlar, demir
yolları, hava meydanları inşaatı ile diğer bir 
kuım hususlar hakkında biraz önce ayrı ayrı 
izahat vermiş bulunuyorum. 

Bunların dışında kalan ve yekûnu 1955 büt
çelerinden ayrılan tahsisatla birlikte 1 milyar 
225 milyon lirayı bulan diğer yatırımların pek 
büyük kısmı, ziraat, ulaştırma, naıfa, sağlık, 
maarif, inhisarlar, millî savunma ve umumi ida
re mevzularma taalluk etmektedir. Bu sahaların 
her birinde 1950 den bu tarafa yapılan işlerin 
mahiyeti ve nevileri hakkında 1955 bütçe ge
rekçesinde teker teker bütün rakamları ile te
ferruatlı bir şekilde malûmat arz edilmiş olduğu 
için tekrar vaktinizi almak istemiyorum. Ancak 
bu pek mühim hizmet gruplarında 1950 den bu 
tarafa yapılan işlerin ve elde edilen neticelerin 
1950 senesinden önceki yılların birkaç misli ol
duğunu bilhassa ifade etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, 
Memleketin iktisadi kalkınması ile alâkalı 

mevaularla, maarif, sağlık, ulaştırma, nafıa, 

BEİS — Celseyi açıyorum. Söz Maliye Ve
kilinin : 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 1950 den 
bu tarafa girişilmiş olan sermaye yatırımları 
hakkındaki bu toplu izahattan sonra, istihsal 
faaliyetlerinin en mühim yardımcı kaynakla
rından birini teşkil eden banka kredileri mev
zuuna temas etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketin iktisadi kalkınmasının süratle 

tahakkuk ettirilmesinde, istihsal kaynaklarının 
işletmeye açılmasında mevcut fabrika ve tesis
lerin âzami kapasiteleriyle çalıştırılmasında ve 
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millî savunma için yapılan ve yapılmakta 9&*n 
bu geniş yatırımlar ve bu yatırımların hizmete 
arzının istilzam ettiği diğer mevzular için büt
çelerimizden ayrılan tahsisat grnupları durum
ları da hesaba katıldığı takdirde, 1950 den bu ta
rafa girişilmiş olan işlerin ve yatırımların 10 
milyar lirayı tecavüz ettiği kolayca anlaşılır. 
1950 senesinden önce gayrisâfi millî istihsali 
9 milyar lira civarında olan bir memlekette tat
bik mevkiine vaz'edilen bu derece geniş bir 
kalkınma programının nasıl büyük gayretler pa
hasına yürütüldüğünü ve milletimize ne muaz
zam bir istikbal hazırlamakta olduğunu takdir 
buyuracağınızdan eminim. Kurulmakta olan tel
sizlerin tamamı pek yakın bir âtide ikmal edi
lerek işletmeye açıldığı vakit, bu yatırımların 
millî ekonomiye getireceği yeni ve üstün kuv
vetler bize daha büyük işleri ve yatırımları ke-
layca ortaya koymak ve yürütmek imkânlarımı 9 

da temin etmiş olacaktır. (Alkışlar). 
REÎS — Efendim dinlenmek üzere celseye 

on beş dakika fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

istihsal hacminin yükseltilmesinde müsait *k-
liyetli istihsal kredilerinin oynadığı mühim r«-
lü hatırlatmaya lüzum dahi görmüyorum. 

1950 senesinden önceki yıllarda istihsal ve 
iş hacminin düşük bir seviyede kalmasında re 
umumi bir durgunluk havası içinde bir türlü 
gelişememesinde, o zamanlar takibedilen haakt 
ve kısır kredi politikası da geniş mikyasta âmil 
olmuştur. 

1938 senesi sonunda .banka kredilerini» 
umumi yekûnu 288 milyon lira, 1949 senesi •©-
nunda da 1 milyar 330 milyon lira idi. iki ta
rih arasında toptan eşya fiyatları endeksinin 
5 misli arttığı nazara alınırsa, banka kredilerin-

Î K İ N O Î C E L S E 
Açılma saati : 17,15 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın. 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Attilâ Konuk (Antalya). 
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de, rakamların zahirî ifadesinin hilâfına olarak, 
bir yükselme değil, bilâkis bariz gerilemeler 
mevcut olduğu görülür. 

Buna mukabil, hükümetiniz iş başına gel
diği günden itibaren kredi hacmini istihsal 
faaliyetlerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
artırmak hususunda mevcut imkânları ve kay
nakları topyekûn harekete getirmiştir. Bu sa
yede, 1950 senesi başında 1 milyar 330 milyon 
lira olan banka kredileri yekûnu 1954 yılı Ey
lül ayı sonunda 4- milyar 772 milyon liraya yük
selmek suretiyle % 259 artış kaydetmiştir. 

Bu umumi kredi yekûnu içinde zirai kredi
ler hacmi, 1950 Mayıs ayında 324 milyon lira
dan ibaret iken, 1954 yılı sonlarında 1 milyar 
407 milyon liraya yükselmiştir. Bunun nispetle 
ifadesi yüzde dört yüz ellidir. 1951 senesi orta
larında Birleşmiş Milletler Teşkilâtına mensup 
mütehassısların da iştirakiyle yaptırılan bir 
tetkike nazaran, çiftçimizin, muhtaç bulunduğu 
zirai kredi hacminin 3 milyar olarak hesaplan
dığı nazara alınırsa iktidarı devir aldığımız 
tarihteki zirai kredi yekûnunun ne derece dü
şük bir seviyede bulunduğu, buna mukabil zi
rai kredi hacmini süratle artırmak hususunda 
hükümetinizin sarf ettiği gayretlerin ehemmi
yeti daha iyi takdir olunur. 

Sanayi sahasına sermaye yatırımlarını des
teklemek üzere kurulmuş olan sınai kalkınma 
bankasının, ikrazata başladığı 1951 yılı ortala
rından 1954 yılı sonlarına kadar, yeni sınai te
sisler, tevsi ve ikmaller için hususi müteşebbis
lere açtığı kredi yekûnu 135 milyon lirayı bul
maktadır. Alâkalıların kendi kaynaklarından 
tefrik ettikleri sermayelerle birlikte mütalâa 
edildiği takdirde, sanayi sahasına sadece bu 
yoldan 400 milyon lirayı bulan bir yatırım ya
pılmış olduğunu biraz önce arz etmiştim. 

Bu yatırımlarla kurulmuş ve kurulmakta 
olan fabrika ve tesislerin, her sene memlekete 
600 milyon lira civarında yeni bir istihsal gücü 
sağlıyacağı hesaplanmaktadır. 

Zikrettiğim bu rakamların münhasıran sınai 
kalkınma bankasının açtığı kredilerle alâkalı 
yatırımlara taallûk ettiğini bir kere daha ha
tırlatmak isterim. 

Bu arada ticari krediler adı altında mühim 
miktarlara baliğ olan ve Eylül 1954 sonundaki 
yekûnu 3 milyar 40 milyon lirayı bulan kredi
lerin de büyük kısmının, hususi müteşebbisler 
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ve bankalar tarafından smai yatırımlara ve sı
nai işletmelerin ihtiyaçlarına tahsis edildiğine 
işaret etmek yerinde olur. 

Son zamanlarda ticari krediler mevzuunda 
birbirine zıt çeşitli mütalâalar ileri sürülmekte
dir. Bu mütalâaların bir kısmı, bu kredilerde 
müessir tehditlere ve takyitlere lüzum olduğu; 
bir kısmı da bilâkis daha genişletilmesine ihti
yaç bulunduğu yolundadır. 

Hükümetiniz; iyi bir şekilde kullanılan kre
di kolaylıklarının sermaye yatırımları ve istih
sal faaliyetleri üzerindeki faydalı ve müspet te
sirlerini bilerek çalışmaktadır. Dar bir anlayış
la sermaye yatırımlarının ve istihsal faaliyetle
rinin kredi imkânlarından mahrum bırakılması 
ve yersiz kredi tahditlerine gidilmesi, memleke
tin ilktisadi kalkınmasını yavaşlatmaktan ve 
istihsal hacmini daraltmaktan başka bir neti
ce vermez ki, bizim inanışımız ve yolumuz bu de
ğildir. Bizim gibi iktisadi kalkınma safhasında 
bulunan ve bütün iktisadi tesislerini yeni baş
tan kurjnak «* mevkiinde olan memleketlerde 
bilcümle kaynakların istihsale sermaye yatı
rımları ve istihsal faaliyetleri emrine verilme
si ve bu faaliyetlerin her vasıta ve imkândan 
faydalanarak teşvik ve takviye edilmesi lüzum 
ve zaruretini hiçbir zaman hatırdan çıkarma
mak lâzımdır. Böyle bir safhada mutlak bir mu
vazene gayretiyle hareket edilmesi, ağır tehdit 
tedbirlerine baş vurulması, iktisadi kalkınma 
hamlelerini duraklamaktan ve akamete uğrat
madan başka bir netice vermiyecektir. 

Bütün millî kaynaklarımız gibi banka kre
dileri de iktisadi ve içtimai kalkınmamızın em
rine tahsis edilmiştir. Bu itibarla başka kredi
lerin muhtelif istihsal kollarının ihtiyaçlarına 
ve iktisadi kalkınmamızın icaplarına uygun ola
rak tevzii ve en müsmir bir şekilde kullanılma
sını temine matuf yapıcı tedbirler üzerinde 
ehemmiyetle ve ciddiyetle durmaktayız. 

Arkadaşlar; 
1950 den buyana millî ekonominin her sek

töründe istihsalde ve iş hacmmda, gayrisâfi 
millî istihsal ve fert başına düşen yıllık gelir
lerde görülen artışlarla müterafik olarak ban
kaların mevduat yekûnlarında da mühim yük
selmeler kaydedilmiştir. 

1938 senesinde bankalardaki umumi mevdu
at hacminin 312,5 milyon lira olmasına muka-
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bil 1949 senesi sonunda ancak 989 milyon lira
ya çıkabildiği, toptan eşya fiyat endekslerin-
deki 5 misli tezayüt muvacehesinde ise hakikat-
ta bir artış değil, bilâkis % 50 ye yakın bir 
azalma kaydettiği hatırlanırsa, izahlarımızın 
başında, 1950 ye takaddüm eden yıllarda mil
lî ekonominin ilerlemek şöyle dursun mühim 
gerilemelere duçar olduğu hakkındaki müşahe
delerimiz bir kere daha teyidedilmiş olur. 

Buna mukabil 1950 den sonra bankalardaki 
mevduat hacmi süratle artarak 1954 Eylül ayı 
nihayetinde 3 milyar 56 milyon liraya yüksel
mek suretiyle 3 mislini tecavüz etmiştir. Va
tandaşların gelirlerinden tasarruf ettikleri bu 
meblâğların bankalarımız vasıtasiyle istihsal 
hayatına emin bir şekilde kanalize edilmesini 
temin eden bu süratli inkişaf aynı zamanda hal
kımızın millî paranın salâbetine gösterdiği yük
sek itimadın bir delilini de teşkil etmektedir. 

Bu vesile ile para politikamızın esasları ve 
emisyon hacmi hakkında da kısaca izahat ver
mek isterim. 

Arkadaşlar; 
Malûmunuz olduğu üzere memleketin ikti

sadi kalkınmasını bir an önce tahakkuk ettirmek 
maksadiyle bütün millî kaynaklarımızı seferber 
ederek sermaye yatırımlarını âzami seviyeye çı
karmak ve istihsal hacmini süratle artırmak asıl 
hedefimizdir. 

Bu hedefe doğru ilerlerken memlekette malî 
istikrarı temin ve idame etmek, içinde bulundu
ğumuz kitlevi yatırımlar devresinde muhtelif isti
kametlerden gelmesi melhuz her türlü enflâsyon-
cu veya deflasyoncu tesirlere karşı Türk parası
nın değerini korumak, millî ekonominin salâbet ve 
hayatiyetini muhafaza etmek, para politikamızın 
esasını teşkil etmektedir. 

Bu esastan hareket eden hükümetiniz Mer
kez Bankasının emisyon politikasını da iktisadi 
hayatın gidişi ile hiçbir alâkası bulunmıyan in
dî limitlerden kurtararak iş ve istihsal hac
minin ve iktisadi faaliyetler nizamının zaruri 
icaplarına göre işler hale getirmiştir. Bu hu
susu göz önünde tutarak son bir yıl zarfında 
Merkez Bankasının emisyon hacmmda kayde
dilen tahavvülleri rakamlarla tetkik edelim. 

Geçen sene 31 Aralık 1953 tarihinde Merkez 
Bankasının emisyon miktarı 1 milyar 468 milyon 
lira, ticari ve zirai senetler yekûnu da 588 mil-
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yon lira idi. Buna mukabil 31 Aralık 1954 tari
hindeki emisyon miktarı 1 milyar 533 milyon lira
ya yükselmek suretiyle 65 milyon liralık bir ar
tış kaydettiği halde ticari ve zirai senetler yekû
nu l milyar 88 milyon lira olmuştur. Bu rakam
lar tedavüldeki para miktarında iktisadi icaplara 
uygun olmıyan, gayritabiî her hangi bir artış 
mevcut olmadığını göstermektedir. 

Buna rağmen piyasada bâzı maddelerin arızi 
olarak azalmasından mütevellit fiyat dalgalan
maları ileri sürülerek hayat pahalılığından ve fi
yat yükselişinden bahsedildiği müşahede edilmek
tedir. 

Memlekette çok taraflı muazzam bir iktisadi 
kalkınma hamlesini tahakkuk ettirmeye çalışıyo
ruz. Bütün milletçe yekûnu milyarları aşan kitle
vi sermaye yatırımlarına girişilmiştir. Bu yatı
rımlardan müyük kısmı inşa ve ikmal saf hasmdar 
dır. Memleketin her köşesinde hummalı bir faali
yet vardır. Her yerde yeni bir fabrikanın ve mil
lî ekonomiye büyük kuvvetler getirecek muazzam 
tesislerin ya temelleri atılmakta veya çatıları ka
patılmaktadır. Bu tesisler önümüzdeki aylarda 
veya senelerde inşaları tamamlanarak işletmeye 
açıldıkları zaman istihsalimizi ve ihracatımızı bir
den yükselteceklerdir. Bunlardan yollar, liman
lar, sulama tesisleri, barajlar, hidro - elektrik ve 
termik santraller gibi hayli para ve döviz sarfı
nı icabettirenler diğer memleketlerde senelerce 
önce tamamlanarak işletmeye açılmışlardır. Hal
buki biz, asırlarca ağır bir şekilde ihmal edilmiş 
olan bu memlekette her şeyi yeniden kurmak ve 
kısa zamanda meydana getirerek milletimizin em
rine tahsis etmek için çalışıyoruz. Diğer taraftan 
yapılan her tesisin, inşa edilen her fabrikanın 
malzeme ve makinelerinin döviz sarfı suretiyle it
hali icabetmektedir. Mazide aynı kalkınma merha
lelerinden geçmiş memleketlerde olduğu gibi, bu 
kitlevi yatırımların ve bu yatırımlar için gerekli 
sermaye ve döviz kaynaklarının seferber edilme
sinin muvakkat zaman için de olsa, vatandaşla
rın hayat seviyelerini düşürmesi, bâzı mahrumi
yetlere duçar olmalarını intacetmesi beklenebilir
di. Buna rağmen, 1950 den önceki yıllara nispet
le, bugün halkımızın gelir ve refah seviyesinde 
kaydedilen mesut inkişaf, o zamanlar en basit ih
tiyaçlarını dahi teminde güçlük çeken geniş kit
lelerin birçok yeni ihtiyaç maddelerinin müşterisi 
sıfatiyle piyasada yer almış bulunmaları, iktisa
di kalkınma faaliyetlerimizin nasıl muvazeneli bir 
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şekilde gelişmekte olduğunu bir kere daha teyi-
detmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1955 bütçesinin Yüksek Meclise takdimi mü

nasebetiyle hazırlanmış bulunan gerekçede tediye 
muvazenesi hakkında etraflı izahat verilmiş ve 
1953 - 1954 devresinin tediye bilançosuna ait ra
kamları tetkiklerinize arz olunmuştu. 

1950 senesinden bu tarafa memleketin iktisa
di kalkınmasını bir an önce tahakkuk ettirmek 
üzere bütün milletçe yekûnu 10 milyar lirayı aşan 
çok geniş sermaye yatırımlarına girişilmiştir. 

Bu yatırımlar ikmal edilerek işletmeye açıldık
ları zaman millî ekonomimiz ne 1950 den önce
ki durumu ile, ne de bugünkü ileri seviyesiyle 
mukayese edilemiyecek derecede üstün bir kud
ret iktisabeyliyecektir. En ücra köylerimizde ya
şı yanlardan büyük şehirlerimiz sakinlerine kadar 
bütün vatandaşlarımız yol, elektrik, su, baraj, li
man, fabrika, mektep, hastane istemektedir. 1950 
sonesine kadar en düşük istihsal ve gelir seviyesi
nin bir türlü fevkine çıkılamamış olmasında 
bilhassa âmil olan iptidai istihsal vasıtaların
dan, geri istihsal usullerinden kurtularak mev
cut kaynaklarımızı bir an önce işletmek ve 
halkımızın istifadesine açmak yolundayız. 

Bu memleket çok zengin tabiî kaynaklara, 
milletimiz de ferd ve topluluk olarak emsalsiz 
hasletlere sahiptir. Bu kıymetlerin değerlendi
rilmesi, mevcut tabiî ve beşerî hazinelerimizin 
faaliyete getirilmesi ve milli ekonominin bütün 
kolları itibariyle ahenkli bir şekilde inkişaf 
ettirilmesi geniş sermaye yatırımlarına bağlı 
bulunmaktadır. 

1950 senesine kadar geçen yıllarda istihsal 
sahalarına gerekli sermaye yatırımlarından ki 
sır ve korkak bir zihniyetle tevakki edildiği, 
iktisadi kaynakların geliştirilmesi ve istihsa
le açılması ihmal olunduğu içindir ki, milleti
miz düşük bir istihsal, düşük bir gelir seviye„-
sinde kalmıştır. 

Ancak bu maksatla girişilecek sermaye ya
tırımlarının iç sermaye kaynakları kadar, hat
tâ ondan da fazla dış tediyeye ihtiyaç göster
diğini, kurulan bütün tesislere ait makine ve 
malzemenin hariçten ithali gerektiğini daima 
hatırlamak lâzımdır, iktisadi tarihimizin bu 
en mühim devresinde ya lüzumlu sermaye ya
tırımlarının icabettirdiği munzam dış finans-

2.1955 0 : 2 
i manian ve döviz sarfiyatını göze alrak iktim* 
| di kalkınmamızı biran önce tahakkuk ettirmek, 
! düşük bir gelir ve istihsal seviyesinin ağır taz-
I yikıne, yarattığı maddi imkânsızlıklara karşı 
j iktisadi mücadelemizi muvaffakiyetle neticeye 
; ulaştırmak; yahut da 1950 den önceki yıllarda 
! olduğu gibi bu nevi yatırımları ihmal ederek, 
j eski iktisadi geriliğin bütün ıstıraplarına te-
| vekkülle katlanmak mevkiindeyiz. 
I Zaman zaman bâzı muhitlerden, iktisadi 
| kalkınma istihsale sermaye yatırımı elbette ki 
' lüzumlu bir şeydir. Fakat bu yatırımların daha 
i küçük mikyasta tutulması icabeder yolunda 
i mütalâalarla karşılaşmaktayız. 
| Halbuki, iktisadi kalkınma faaliyetleri bir 
j küldür. Bu faaliyetlerin süratle muvaffak ol-
i ması millî ekonominin bütün kollarının tam bir 
; ahenk içinde yekdiğerini destekliyerek inkişaf 
i etmesiyle kaimdir. Mevzuu bir iki misalle izah 
j edelim: Lüzumlu alet ve vasıtaları temin etmek 
! ve icabeden tedbirleri almak suretiyle zirai is-
| tihsal arttırıldığı anda, istihsal fazlasını büyük 
! istihlâk piyasalarına sevk etmek ve ihraeede-
| rek dış tediye imkânlarına kalbetrnek için, ge-
| niş yol şebekelerine, bol miktarda süratli na

kil vasıtalarına, bu nakil vasıtaları için petrol 
ve diğer yakıtlara, yedek parça ve tamir mal-

| zenıesine ihtiyaç vardır. Keza aynı maksatla 
\ memlekette liman tesislerinin süratle kurulma-
I sı, tahmil ve tahliye cihazlarının miktar ve 
ı kapasitelerinin kısa zamanda birkaç misline 

çıkarılması icabeder. 
! Ayrıca gerek istihsal mmtakalarında ve ge-
| rek istihlâk merkezlerinde ve ihraç limanların

da silolar, temizleme tesisleri kurulması zaru-
: ridir. Bütün bunlar için geniş sermaye yatırım-
\ larını göze almaksızın bu yatırımların iç ve dış 
j finansman ihtiyaçlarını karşılamaksızın yalnız 

i başına zirai istihsalin birkaç misline çıkarıl-
ı ması bir mâna ifade etmiyebilir. 1947 senesin-
I de müsait bir mahsul yılı sonunda ihracı müm

kün iki, üç yüz bin ton hububatın, yolsuzluk, 
| nakil vasıtasızlığı ve liman tesisleri yokluğu 
i yüzünden ihracında karşılaşılan ağır müşkilâtı 
| hatırlarsak bu izahlarımızın mâna ve kıymeti 
i daha iyi anlaşılmış olur. 
| Diğer taraftan memleketin iktisadi kalkın

ması, istihsal edilen iptidai maddelerin memle
ket içinde değerlendirmesi kadar, döviz tasar-
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•mJknnm, sağlanması, bir çok vatandaşlara ye
ni i§ sahaları temini, geniş kitlelerin gelir ve 
refah seviyelerinin yükseltilmesi yeni yeni sa
nayi kollarının kurulmasına bağlı bir keyfiyet
tir. 

Tesis edilecek fabrikalar için geniş mikyas
ta makine ve teçhizat ithal etmek lâzımdır. Fa
kat bu da kâfi değildir. Yalnız başına bir ta
kım fabrikaların kurulması dahi maksadı te
min etmekten uzak kalabilir. Bir memleketin 
sanayileşmesi için biraz önce de temas ettiğim 
veçhile herşeyden evvel bol ve ucuz kuvvei 
muharrike temini lâzımdır. Bu da memleketin 
tabiî kaynaklarının durumuna göre ya kömür 
istihsâlini arttırmağa veya su ceryanlarmdan 
istifade ederek elektrik enerjisi mevzuunu hal
letmeye, hidro - elektrik santralları kurmağa 
ve istihsâl edilen elektrik enerjisini havaî hat -
larla uzak mesafelere nakil ve tevzi etmeğe 
bağlıdır. 

inşa edilecek barajlar ve havaî hatlar için 
çimento, demir, enerji- nakil hatları, inşaat 
makineleri temin etmek ve bütün bunları zama
nında ve yerinde hazır bulundurmak lâzım
dır. Diğer taraftan kurulan fabrikalarm hariç
ten ithali icabeden bir kısım iptidaî madde ve 
yardımcı maddeleriyle yedek parça ve tamir 
malzemesinin nazara alınması icabeder. Eğer . 
memlekette çimento fabrikalarının istihsâl ka
pasiteleri, bütün bu yolların, köprülerin, li
manların, fabrika binalarımın, barajların ihti
yaç gösterdiği çimentoyu temine kâfi gelmiyor
sa ya devamlı surette döviz sarfiyle hariçten 
çimento ithali veyahut memlekette çimento is
tihsalini sağlayacak yeni fabrikaların kurulma
sı lâzımdır. Bir yıl zarfında hariçten ithal edi
len çimentoların bedeli kadar dövizle lüzumlu 
fimento fabrikalarının dahilde kurulması ve 
memleket topraklarının kıymetlendirilerek dö
viz tasarrufu şeklinde millî ekonomiye mal edil
mesi mümkün ise hangi yolu tercih etmenin mu
vafık olduğuna karar vermek elbette güç bir 
gey değildir. 

Bu geniş ihtiyaçlar karşısında mücerret te
diye bilançosu rakamlarında mutlak bir muva
zene aranması ve bu muvazeneye ulaşmak için 
memleketin iktisadî istikbali abkımmdan en lü- j 
zumlu ve hayatî yatırımların ihmal edilmesi, | 
iktisadi kalkınmamızı durdurmaktan ve millî j 
ekonominin ağır bir şekilde ihmale uğramasın- : 
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dan başka bir netice vornıiyeeeği §ttâ Ii4ir« 
muvazenesini temine de medar olamıyatakte. 

Nitekim 1950 senesinden önce uzun yılla? hn 
memlekette, tediye bilançosunu denkleştirmek 
maksadiyle yalnız istihlâk maddelerine dövk 
tahsisi yoluna gidilmesi ve en hayati sermaye 
yatırımlarının geniş mikyasta ihmal edilmiş, tl-
nıası millî ekonominin seneden seneye gerile®^ 
sini mucip olmuş ve 1946 senesinden sonra keıı-
dini gösteren ağır tediye bilançosu acnkia-n&a 
sebebiyet vermiştir. 

Tediye muvazenesi mevzuunda takibedüesek 
politikayı tesbit ederken memleketin iktisadi 
şartlarının ve icaplarının göz önünde bulundu
rulması lâzımdır. 

Sebepleri ne olursa olsun, istihlâk maddeleri 
ithalâtı için dış tediye açığı verildiği hallerde 
ve memleketlerde, bu mevzu üzerinde ciddiyet 
ve ehemmiyetle durulması ve bir muvazeneye 
ulaşılması elbette yerinde ve zaruri bir keyfiyettir. 
Buna mukabil, geniş imkânlara, zengin tabiî 
ve iktisadi kaynaklara sahip olan bir memleke
tin bu kaynaklarını isletmeye açmak suretiyle 
iktisadi kalkınmasını sağlaması ve bu yolda» 
tediye bilançolarında hakiki ve yüksek seviyeli 
bir muvazeneye ulaşması mümkün olduğu halele, 
mücerret günlük muvazene endişesiyle lüzumlu 
yatırımların ihmali mutlak bir hatanın ifadesi
dir. O halde her hangi bir devredeki dıs ticaret 
açığına değil, bu açığın hangi sebeplerden ta-
hassül ettiğine dikkat etmek icabeder. Yapılan 
ithalâta verilen açıklara mukabil memleketin 
iktisadi kudret ve istihsal kapasitesi süratle 
yükseltiliyor, iktisadi kaynaklar harekete geti
riliyorsa, memlekette iş ve istihsal hacmi, ihra
cat ve dış gelir kaynaklan inkişaf ettiriliyorsa 
veya ithalât mallarının büyük bit* kısmı mem
leket dâhilinde istihsal edilebilir hale getiriliyor
sa böyle bir neticede üzüntü duymak değil bilâ
kis memnun olmak icabeder. 

Tediye bilançosu hesapları yıllık devreler 
itibariyle hazırlandığı ve bundan dolayı da ik
tisadi faaliyetler ve kalkınma hamlelerinin yıl
lara parçalanmak suretiyle muhasebesi yapılmak 
istendiği için mütalâa ve muhakemelerimizin bu 
birer senelik hesapların mahdut mânalarını» şer-
çevesi içinde maksur kaldığı görülmektedir. Hal
buki, girişilen, işlerin, yapılan yatırımların ta
mamlanarak netice vermesi daha uzunca zamana 
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ihtiyaç göstermektedir. Bir barajın, bir limanın, 
hattâ bir fabrikanın inşası için birkaç yıl müd
detle yüzlerce milyon lira sarf edildiği, kütle 
halinde makine ve tesisat malzemesi.ithal edil
diği, bunlar için keza yüzlerce milyon liralık 
döviz harcandığı veya borçlanmalara girişildiği 
halde neticeleri, ünlerin tamamlanarak istihsale 
geçmelerinden sonra elde edilecektir. îşte, na
zarlarını yalnız bu inşa ve kuruluş devresinin 
hâdiselerine teksif edenler ve kanaatlerini buna 
göre kıymetlendirenler huzursuzluk duymakta 
ve kapkara bir manzara tasvir etmektedirler. 
Buna mukabil vakıaları bir kül halinde tetkik 
ettiğimiz, yıllık rakamların fevkine çıkarak bü
tün yatırım devresini ihata etmek suretiyle mu
hakeme ettiğimiz takdirde durum tamamen baş
ka türlüdür. Hakiki ve yüksek seviyeli muvaze
ne o zaman kendini gösterecektir. 

Memleketimize ait tediye bilançosu rakam
larını kıymetlendirirken, muayyen projelerin 
dış finansmanına tahsis edilmiş bulunan Ameri
kan iktisadi yardımı ile keza muayyen projele
rin tahakkuk ettirilmesi için akdedilmiş bulu
nan orta veya uzun vadeli dış kredileri ve ya
bancı sermaye kanunu hükümlerine göre ayni 
sermaye olarak gelen makine ve teçhizatın mu
kabillerini tediye bilançosu açığı olarak müta
lâa etmek hatlı bir hareket olur. Limanlar ve si
lolar kredileriyle, Seyhan, Hirfanlı, Gçdiz, Ke
mer barajlarına ait krediler, muhtelif sınai ya
tırımlarda kullanılmak üzere Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankasından alman krediler 
ve benzerleri mukabilinde yapılan ithalâtın 
karşılıklarının, önceden temin edilmiş bulun
duğu, bu projelerin tatbikata vaz'ımn kredile
rin temini üzerine ele alındığı ve bu nevi kredi
lerin umumi yekûnunun 800 milyon liranın fev
kinde bulunduğu nazarda tutulursa durum da
ha iyi anlaşılmış olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi mâruzâtımın ikinci kısmını teşkil 

eden 1954 yılı bütçesinin tatbikatı hakkındaki 
izahlarıma geçiyorum. Bu mevzuda arz edece
ğim malûmat, sona ermek üzere bulunan 1954 
malî yılı varidat ve masraf bütçeleri fiilî neti
celerinin, bidayetteki tahminlerimize ne dere
ce mutabık olarak seyrettiğini gösterecektir. 
Şurasını hemen memnuniyetle tebarüz ettirmek 
isterim ki, 1954 yılı bütçemizin tatbikatı da ih-
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zarında gösterilen samimiyet, titizlik ve itinâ
nın temin ettiği ferahlık içinde ve tahminleri
mize tamamen mutabık bir şekilde muvaffaki
yetle devam etmektedir. 

Bu mevzuda vereceğim izahat, tahsisatın 
kullanılması, gelirlerin tahsili ve Hazine mua
meleleri ve devlet borçları olmak üzere üç kı
sımda toplanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1954 yılında bütçelerimizin ilk defa olarak 

denk bir şekilde tanzimine muvaffak olunduğu 
Yüksek Heyetinizin malûmudur. Yüksek sevi
yeli bu denk bütçe ile umumi muvazene için ka
bul olunan cmean 2 288 475 000 liralık tahsisa
tın 1 693 338 876 lirası cari masraflara ve 
595 136 124 lirası da yatırımlara ait bulunuyor
du. 

Sona ermek üzere olan 1954 malî yılı içeri
sinde aktarma veya ek ödenek alınması suretiy
le bu bütçe üzerinde, ancak 41 920 558 liralık 
bir değişiklik yapılmıştır. Bu miktarın 22 mil
yon lirası; verilen ek ödenekten ve 19 920 558 
lirası da kanuni aktarmalardan tahassul etmiş 
bulunmaktadır. Yukarda zikrettiğim aktarma 
ve ek ödeneklerin ancak 41 920 558 liraya va
ran yekûnunun, 1954 yılı umumi bütçe yekûnu 

. olan 2 288 475 000 liraya nispeti % 1,8 civarın
dadır. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üzere 
bahsettiğim bu nispetin böyle düşük seviyeler
de kalması, bütçe tahminleri sırasında bütün 
masraf tertiplerine, ihtiyaca kifayet edecek de
recede tahsisat konulduğuna, daha doğrusu 
bütçede samimiyet kaidesine riayet edildiğine 
ve ihtiyaçların ihmal olunmadığına delâlet 
eder. 

Eski yıllarda bütçeler üzerinde yapılan bu 
nevi değişikliklerin, umumiyetle bütçe yekû
nunun % 10 ilâ 15, ine baliğ olmasına mukabil 
1951 yılından bu yana, bu nispetin % 1 ilâ 
% 2 arasında kalmış bulunması, şüphesiz, büt
çelerin gerek ihzarında, gerek tatbikinde göster
mekte olduğumuz isabet, samimiyet ve titizlik 
sayesinde mümkün olabilmiştir. 

Bu münasebetle, Hükümetimizin devlet mu
hasebesi sisteminde yaptığı mühim bir ıslah 
ameliyesine de burada kısaca temas etmek ye
rinde olacaktır. 

Devlet muhasebesinin makineleştirilmesi su-
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retiyle, devletin çeşitli faaliyetleri ile ilgili kıy
met hareketlerinin ve bunların neticelerinin 
tam bir sıhhat ve vuzuh içinde aksettirilmesi ve 
devlet hesaplarının süratle teşekkülü ve umumi 
efkâra arzı temin olunmuştur. 

Sistem ve teknikte yapılan bu İslâhatın he
nüz ilk tatbik yılı olmasına rağmen 1953 yılma 
ait Hesabı katı Kanunu lâyihası, malî tarihimiz
de ilk defa olarak, kanuni miadından dokuz 
ay önce ve 1955 bütçe lâyihassı ile birlikte Yük
sek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Yeni sis
temin henüz ilk yılında elde ettiğimiz bu müspet 
netice, bize ilerisi için daha büyük ümitler ver
mektedir. 

1954 malî yılı içinde devlet gelirlerinden 
2 288 475 000 lira tahsil olunacağı tahmin edil
miştir. Malî yılın 11 inci ayı nihayeti itibariyle 
bu miktarın 2 029 070 944 liralık kısmı tahsil 
edilmiş bulunmaktadır. Buna göre geçen yılın 
aynı devresinde yapılan tahsilata nazaran bu 
yıl 237 050 358 liralık bir fazlalık sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Aylık tahsilat ortalaması geçen yıl 11 inci 
ay sonu itibariyle 162,9 milyon lira iken bu yıl 
21.5 milyon lira fazlasiyle 184.4 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Buna muvazi olarak geçen yılın en yüksek 
aylık tahsilatı Ocak ayında 200.1 milyon lira 
iken bu yıl Ekim ayında 207,8, Mart ayından 
215.6, Eylül ayında 234.7 milyon lira sağlan
mak suretiyle mezkûr rakamın çok üstünde hâ
sılalar temini mümkün olmuştur; 

Bu yıl aylık hâsılalar geçen yıla nazaran her 
ay büyük farklar arz etmiştir. Nitekim Mart 
ayında 55, Nisan'da 22, Temmuz'da 28, Ağustos '-
ta 18, Eylül'de 54, Ekim'de 31, Kasım'da 32 
milyon lira fazla gelir sağlandığı görülmektedir. 

Bu fazlalıklar, bilhassa, gelir, imalât muame
le, banka muamele vergileri, tekel hasılatı ve 
tekelden alman savunma vergisi, şeker istih
lâk vergisi, damga resmi, tapu harçları gibi 
vergi ve resimlerde vâki olmuştur. 

İçinde bulunduğumuz 1954 malî yılının 10 
ncu ayı gayesi itibariyle yepılan hesaplara na
zaran, bu yıl tahsilatının geçen yıl tahsilâtına 
•nispetle arz ettiği fazlalıkların, 128.6 milyon 
lirası gelir, 5.2 milyon lirası kurumlar, 22.6 mil
yon lirası imalât, muamele, 8.5 milyon lirası 
bankalar muamele 7.5 milyon lirası gümrük 
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vergisi, 7.5 milyon lirası şeker ve glikoz istih
lâk vergisi, 8.9 milyon lirası akar yakıtlardan 
alman yol vergisi, 12.1 milyon lirası damga 
resmi, 7.4 milyon lirası tapu harçları, 34.9 
milyon lirası da tekel hasılatı kalemlerinden 
elde edilmiştir. 

Heyeti umumiyesiyle tahsilat durumunun arz 
ettiği bu manzara, istihsal ve istihlâk ile gelir
ler arasındaki ahenkli gelişmenin bir tezahü
rüdür. Bilhassa sınai sahada yapılan geniş ya
tırımlar devlet gelirleri üzerinde tesirlerini 
gösterecek derecede semerelerini vermeye baş
lamış bulunmaktadır. 

Henüz inşa ve ikmal halinde bulunan yatı
rımlarla birlikte, bütün yatırımlar bir arada 
nazara alnıdığı takdirde devlet masraflarını da
ha geniş bir ölçüde ve kolaylıkla karşılama ba
kımından istikbale emniyetle bakabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
2,5 milyar liraya yaklaşan muazzam bir büt

çe hacmına ve bütün iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin çok geniş sermaye yatırımlarmda bulun
malarına rağmen 1954 yılında da Hazine mua
melelerinin büyük bir seyyaliyetle idare edildi
ğini, bilcümle tedîyatm zamanında ve muntazam 
bir şekilde icrasını temin etmek üzere zaman za
man Merkez Bankasına vâki müracaatların as
gari hadlerde tutulduğunu bilhassa tebarüz et
tirmek isterim. 

Devlet borçlarına gelince; 1950 den bu tara
fa, gayrisâfi millî istihsalin ve Devlet gelirleri
nin bir misli aşan yükselmeler kaydetmesine 
mukabil Devlet borçlarının umumi yekûnundaki 
artışlar miktar itibariyle pek mütevazı kalmıştır. 

Filhakika, bilcümle Devlet borçlarının umu
mi yekûnu 1950 yılının Mayıs ayı sonunda 2 
milyar 297 milyon lira iken, 1954 takvim yılı 
sonunda, 2 milyar 597 milyon liraya yükselmek 
suretiyle sadece 282 milyon liralık bir artış kay
detmiştir. Bu artışın nispetle ifadesi % 12 den 
ibarettir. 

Buna mukabil Devlet gelirlerinin 1950 sene
sinde 1 milyar 300 milyon liradan 1954 senesin
de 2 milyar 288 milyon liraya yükselmek sure
tiyle % 76 nispetinde bir artış kaydettiği naza
ra alınırsa, Devlet borçları yükünde artma değil 
bilâkis mühim zamlar kayıt olunduğu görülür. 

Esasen muhtelif tarihlerdeki Devlet borçları 
yükünün ağırlığı veya hafifliği hakkında bir 
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lakir edinmek için, bu bor lar ın o tarihlerdeki 
Devlet gelirlerine olan nispetlerinin yekdiğeri 
ile mukayesesi lâzımdır. Mevzuu bu şekilde ele 
aldığımız takdirde, 1950 senesinde Devlet borç
larının Devlet, gelirlerine nispetinin % 177 ol- I 
maaına mukabil, 1954 senesinde % 112 ye düş- ; 
tüğü tesbit olunur. Bu hale nazaran Devlet bor- ; 
eu yükünde 1954 senesinde, 1950 yılma nazaran 
mühim bir azalma kaydedilmiş demektir. j 

Aynı mukayeseyi 1955 bütçesinin gelir tah- : 
minleri ile yaparsak Devlet borçları yükünün • 
yarı yarıya hafiflediği anlaşılacaktır. \ 

Keza 1950 yılında devlet borçlarının taksit 
ve faizleri için bütçe ile verilen 116 milyon 730 
bin liralık tahsisat, aynı sene devlet varidatı
nın % 9 unu teşkil etmekte olduğu halde, 1955 
bütçesinde devlet borçları için derpiş edilen 
141 milyon 244 bin liralık tahsisat, 1955 vari
datının ancak % 4.7 sine tekabül etmektedir. 

Bu netice hükümetinizin iş başına geldiği 
tarihten itibaren, münhasıran memleketin ikti
sadi kalkınması için lüzumlu hallerde ve mik
tarlarda uzun vadeli borçlanmalara gitmek, 
sermaye piyasasını zorlamamak, bu mühim 
kaynağı geniş mikyasta hususi müteşebbislerin 
istifadelerine açık bulundurmak hususunda ta-
kibettiği titiz politikanın bir mahsulüdür. 

Bu arada eski devirlerden kalma ve büyük 
kısmı müstehlek maksatlar için akdedilmiş borç
larda, mühim indirmeler sağlandığını da teba
rüz ettirmek ieabeder. Bu cümleden .olmak üze
re faizleri ile birlikte 40 milyon sterline baliğ 
olan teslihat kredilerine ait borçliar, 7 milyon 
725 bin sterlin mukabili Türk lirası İle öden
mek üzere 7 senelik bir itfa plânına rabdedilnıiş 
ve bu suretle 1954 yılı içinde devlet borçların
da 254 milyon liralık mühim bir indirim sağlan
mış bulunmaktadır. 

Keza maliî tarihimizin acj bir hatırasını teş
kil eden Osmanlı Düyunu Umumiyesinin de, ilk 
Osmanlı dış istikrazının akti tarihinden tam 
bir asır sonra 25 Mayıs 1954 tarihinde nihayete 
erdirilmiş bulunduğunu tebşir etmek isterini. 
(Soldan alkışlar). 

1955 bütçe gerekçesinde umumi muvazeneye 
ait borçlarla mülhak bütçeli idarelere ve ikti
sadi devlet teşekküllerine ait borç gruplarının 
her biri hakkında etraflı izahat verillmiş oldu
ğu için burada teferruata girmiyeceğim. 
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kûnu 1 milyar 580 milyon liradan 1 milyar 74M 
milyon liraya yükselmek suretiyle 168 mily®» 
liralık bir artış kaydetmiştir. 

Bu artış, Amerikan yardımlarının borç kıs
mını teşkil eden 38, 36 ve 11 küsur milyon do
larlık kredilerle, Avrupa Tediye Birliği Anlat
ması ile memleketimize tanınan 25 milyon do
larlık inisiyal nosizyon ve 30 milyon dolarlık 
kota kredilerinden, Milletlerarası îmar ve Kal
kınma Bankasından istihsal edilen İdmanlar ve 
Seyhan barajı inşaat kredilerinden ve nihayet, 
1951 ve 1953 yılları yatırım bütçelerinin açığını 
karşılamak üzere akdedilen 60 ve 125 milyon 
liralık iç istikrazlardan tahassül etmektedir. 

Tamamı, memleketin iktisadi kalkınması ile 
I nci derecede ilgili mevzularda kullanılan bu 
borçlara mukabil, aynı devre zarfında eski is
tikrazlardan ceman 405 milyon liralık iç ve dış 
borç ödenmiş olduğu nazara alınırsa, iktidarı
mız zamanında devlet borçlarının komposizyo-
nunda da büyük bir salah temin edilmiş olduğu 
anlaşılır. 

Mülhak bütçeli idarelerle iktisadi Devlet Te
şekküllerine ait borçlar ise, Mayıs 1950 sonun
da 717 milyon liradan 831 milyon liraya yüksel
mek suretiyle 114 milyon liralık bir artış kay
detmiştir. 

Büyük kısmı dış konsolide borçlara taallûk 
eden bu artışlar bilhassa Kızılırmak - Hirfanlı, 
(iediz - Demirköprii ve Akçay - Kemer baraj ve 
hidro- elektrik tesislerinin inşaları için İngil
tere ve Fransa'dan alman ve kullanılmasına 
yeni başlanmış olan krediler dolayısiyle rnüta-
ahhitlere verilen avans mahiyetindeki bonolar
dan tahassül etmektedir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere 1950 den 
bu tarafa devlet borçlarının miktar ve muhte
va itibariyle memnuniyetbahş bir seyir takib-
ettiği ve borç mürettebatının devlet bütçelerine 
olan inikasının büyük mikyasta hafiflemiş ol
duğu görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi mâruzâtımın üçüncü kısmına geçiyo

rum. Bu kısımda değerli tetkiklerinize arz edil
miş olan 1955 yılı bütçe lâyihalarını, anah«t-
ları itibariyle izah ve tahlile çalışacağım. 

1955 yılı bütçe lâyihasında, umumi muvaze
neye dâhil daireler için teklif olunan tahsisat 
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yekûnunun 2 976 056 419 lira ve varidat yekû
nunun da 2 976 060 001 lira olduğunu sözleri
min başında arz etmiştim. Umumi ve mülhak 
bütçeler bir arada nazarı itibara alındığı tak
dirde varidat yekûnu 3 098 020 636 liraya ve 
masraf yekûnu ise 3 098 017 054 liraya baliğ 
almaktadır. 

Yukarda umumi rakamlarını arz ettiğim 
1955 bütçesinin masraf ve varidat itibariyle 
tetkik ve tahliline geçmeden önce bu bütçenin 
mümeyyiz vasıflarına kısaca bir göz atmama 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Bu izahatım Yüksek Heyetinize ayın zaman
da, "Hükümetinizin, bütçe denkliğine erişmek 
ve bu denkliği yüksek bir seviyede devam ettir
mek imkânlarını hazırlamak için, ne derece me
totlu ve müspet bir yolda çalışmış olduğu hak
kında da bir fikir verecektir. 

İktidarımızın, programına dâhil hususlardan 
birisini teşkil eden bütçe denkliği prensibini 
1954 yılında tahakkuk ettirmiş olduğu hatırla
nacak olursa 1955 yılı bütçesinin 2 nei denk 
bütçemizi teşkil ettiği anlaşılır. 

1955 bütçe lâyihalariyle umumi ve mülhak 
bütçeli daireler için teklif alunan tahsisat ye
kûnu, 1954 yılı tahsisatına nazaran % 30,09 
nispetinde 716 653 078 lira gibi ehemmiyetli bir 
artış göstermektedir. 

Aynı mukayeseyi 1950 yılı ile yaptığımız da 
bu artışın, % 98.31 nispetinde 1 535 811 891 
lira olduğunu görürüz. Bütçelerimizin varidat 
ve masraf bakımından hattâ bir evvelki yıla 
nazaran mazhar olduğu bu muazzam inkişaf 
seyri, 1951 yılından bu yana takibettiğimiz ikti
sadi ve malî politikanın plânlı ve tedricî bir 
neticesi olmuştur. Son 4 yıllık bütçelerimizden 
yatırımlara ayrılan ve her yıl biraz daha artı
rılmak suretiyle bugünkü seviyesine ulaştırılan 
tahsisatla, memleketin iktisadi hayatında yeni 
yeni faaliyet sahaları açılmış, hususi teşebbüs 
gelişmiş, ferdî ve millî gelirde büyük artışlar 
vukua gelmiş ve bütün gelişmelere muvazi ola
rak bütçe gelirleri de çok yüksek seviyelere vâ
sıl olmuştur. Yatırımların bu suretle yıldan yı
la artırılmasına mukabil bütçe açıkları aksi bir 
seyir takibederek her sene tedricen biraz da
ha azaltılmıştır. Filhakika 1951 yılında umumi 
bütçenin % 14,8 ne baliğ olan 234,7 milyon li
ralık bir bütçe açığı mevcut iken bu acık 1952 
yılında % 11,4 nispetinde 199,4 milyon liraya; I 
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1953 yılında yüzde 7,9 nispetinde 167,6 milyon 
liraya indirilmiş ve bilindiği gibi 1954 yılında 
ise açık da tamamen ortadan kaldırılarak bütçe
miz denkleştirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu veç

hile vatandaşların devlet masraflarına iştirak 
payları, tanzim olunan bütçelerin karakterleri
ne göre türlü şekillerde kullanılır. Devlet va
ridatı, eğer, galip vasfı itibariyle cari masraf
ların karşılanması için harcanıyor,' yatırımlar 
ihmal olunuyorsa, bu bütçenin karakteri müs
tehliktir. Böyle olmayıp da devlet varidatının 
mühim bir kısmı istihsalin veya verimin artma
sını temin eden veya mevcut istihsal vasıtala-
riyle diğer kıymetlerin idamesine yarıyan mev
zulara sari' olunuyorsa böyle bir bütçe de yapıcı 
karakterdedir. Faydası yalnız bir yıla değil 
mütaaddit yıllara sâri olan böyle bir yatırım po
litikası hem bütçenin varidat kaynaklarını tak
viye ve tersim eder ve hem de devletin vatan
daşlarından aldığı paraların vasıta ve değer 
olarak tekrar vatandaşların istifade ve emrine 
tahsisini mümkün kılar. 

1955 bütçe teklifinin yapıcı karakterini or
taya koymak için, bu teklifin sadece umumi 
bütçe içinden yapılmasını derpiş etiği yatırım
ların 857 milyon liraya baliğ olduğunu zikret
mek kâfidir. Şurasına bilhassa Yüksek Heyeti
nizin nazarlarına arz etmek isterim ki, sadece 
bu bir yıllık yatırım tahsisatı, 1947, 1948, 1949 
ve 1950 bütçeleriyle, dört yıl zarfında verilen 
yatırım tahsisatı yekûnu olan 743 milyon lira
dan yüzde 15, 34 daha fazladır. Eski yıllara 
doğru gidildikçe yatırımların azalmakta oldu
ğu nazara alınırsa bu bir senelik 1955 yatırım 
tahsisatının 1950 yılma takaddüm eden 5 yıllık 
yatırım tahsisatları yekûnuna tekabül edebile
ceğini de ayrıca tebarüz ettirmek yerinde olur. 

1955 yılının yüksek seviyeli, denk ve yapıcı 
karakterine böylece temas ettikten sonra şim
di de huzurunuza sunmakta olduğumuz bütçe 
tekliflerinin umumi muvazene ve mülhak büt
çeler itibariyle tahliline geçiyorum. 

1955 yılı malî bütçe lâyihasi ile umumi mu
vazene için talep olunan tahsisat yekûnunun 
2 976 056 419 lira olduğunu sözlerimin başında 
arz etmiştim. Bu miktarın 2 119 021 712 lirası 
cari masraflara ve 857 034 707 lirası da yatırım -
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lara $Dısis edilmiş bulunmaktadır. 1954 bütçe-

. siyle umumi muvazene için kabul buyurulmuş 
olan tahsisat yekûnunun 1 693 338 876 lirası 
cari masraflara ve 595 136 124 lirası da yatı
rımlara ait olmak üzere ceman 2 288 475 000 
lira olduğu hatırlanacak olursa, 1955 bütçe tek
lifinin 1954 yılma nazaran cari masraflarda 
% 25,1 nispetinde 425,7 milyon lira ve yatırım
larda %44,01 nispetinde 261,9 milyon lira ve ye
kûnu itibariyle ise % 30 nispetinde 687,6 mil
yon lira bir fazlalık arz ettiği müşahade olunur. 

Aynı mukayese 1950 yılı ile yapıldığı tak
dirde, 1955 yılında umumi muvazeneye dâhil 
daireler için- teklif olunan tahsisatın 1950 yılı 
tahsisatından, yekûn itibariyle yüzde 100 nis
petinde 1 488 847 856 lira fazla olduğu görü
lür. Bu yekûn içerisinde cari masraflardaki ar
tış % 72,81 nispetinde. 892,8 milyon lira, yatı
rımlardaki artış ise %228, 38 nispetinde 596 
milyon liradır. 

Bu mukayeseler, cari masraflar bir yıldan 
diğer yıla ancak zaruri artışlar kaydederken, 
yatırını tahsisatının, 1955 yılında, bir yıl önce
sine nazaran % 44,01 nispetinde ve 1950 yılma 
nazaran ise % 228,38 nispetinde artırıldığını 
ifade etmektedir. Bu neticeler şüphesiz, memle
ket ekonomisine yeni yeni servet, sermaye ve 
istihsal kaynakları ilâve eden yatırımların, 
yurt kalkınmasındaki ehemmiyetini müdrik bir 
politikanın eseri olmuştur. 

Cari masraflar mevzuundaki prensibimiz, 
bu masrafları lüzumsuz yere artırmamaktadır. 
Ancak âmme hizmetlerinin daha kolay ve tat
min edici bir şekilde ifadesini temin eden teş
kilât ve kadroların icabettirdiği masraflar, de
mokratik hizmet anlayışımızın bir neticesi ola
rak, bütçelerimizde gerekli yerlerini almakta
dır. 

Bütçelerimizin A / l cetvelinde toplanmış 
olan cari masraflar grupunun 6 kısımdan mü-' 
teşekkil olduğu yüksek malûmunuzdur. Cari 
masrafların 1 nci kısmı tahsisat ve benzeri öz
lük haklardır. 1955 yılı bütçe teklifimizin bu 
kısmının yekûnu 18 565 100 lira olup 1954 yı
lma nazaran 1 303 915 lira bir fazlalık arz et
mektedir. 

İkinci kısım her türlü personel masraflarını 
ihtiva etmektedir. Bu kısmın ihtiva ettiği tah
sisatın geçen yıla nazaran fazlalığı 266 534 405 
Uradır. 
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Bu artışın kısmen memur ve hizmetlilere ve

rilen 3 maaş nispetindeki tahsisattan, kısmen 
de devlet hizmetlerini vatandaşa daha yakın
dan ve daha kolaylıkla arz etme gayretlerimiz
den tevellüdettiği yüksek malûmunuzdur. 

Cari masrafların 3 ncü kısmı olan yönetim 
masrafları bu yıl 89 043 595 liradan ibaret 
olup geçen seneye nazaran fazlalığı 22 708 067 
liradır. 

Bütçe lâyihasında daire hizmetler kısımları 
yekûnu 573 293 542 liradan ibaret olup geçen 
yıla nazaran fazlalığı 70 562 606 liradır. Bu 
kısımdaki tahsisatlarla dairelerin esas vazifele
rinin ifası için lüzumlu bulunan mal ve hizmet
ler temin olunmaktadır. 

Cari masrafların 5 nci kısmını teşkil eden 
borçlar grupundaki tahsisat yekûnu 145 712 869 
liradır. Bu kısım tahsisatının 1954 yılma naza
ran arz ettiği fazlalık 5 294 956 liradan iba
rettir. 

Yekûnen 160 563 559 liradan ibaret bulu
nan yardımlar kısmının geçen seneye nazaran 
fazlalığı ise 59 278 887 liradır. 

Mülhak bütçeli idarelerimize gelince : 1955 
bütçe yılında bu idareler için teklif olunan tah
sisat yekûnu 145 951 365 lirayı cari masraflara 
ve 507 196 651 lirası da yatırımlara ait olmak 
üzere ceman 653 148 016 liraya baliğ olmak
tadır. Bu miktar aynı idarelerin 1954 bütçeleri 
yekûnundan % 50,88 nispetinde 220 258 147 
lira fazla olup bu fazlalığın 31 729 305 lirası 
cari masraflara ve 188 528 842 lirası da yatı
rımlara ait bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran 
cari masraflardaki artış nispeti % 27,78 olduğu 
halde yatırımlardaki artış nispeti % 59,16 dır. 
Bu nispetler, mezkûr idarelerin bütçelerinin de 
daha çok yatırımlara tevcih edilmiş olduğunu 
sarahatle göstermektedir. Mülhak bütçeli ida
reler için 1955 yılında teklif olunan tahsisat 
yekûnunun 1950 bütçe yekûnları ile yapılacak 
mukayesesi ise bu artışın % 321 nispetinde 498 
milyon lira olduğu neticesini vermektedir. 

Cari masraflardaki artış nispeti % 75,62 ol
duğu halde yatırımlardaki artış nispeti % 604 
tür. 

Mülhak bütçeli idarelerin 1954 yılma naza
ran artan masraflarının 29 milyon liradan iba
ret küçük bir kısmı kendi öz gelirleri ile ve ba
kiyeyi teşkil eden 93 milyon liralık büyük kısmı 
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da umumi bütçeden yapılan yardımlarla karşı
lanmaktadır. Dört mülhak bütçeli idaremiz ise 
masraflarını Hazine yardımına ihtiyaç göster
meden kendi varidatları ile karşılanmaktadırlar. 

Yukarda umumi ve mülhak bütçeli idareler 
itibariyle ayrı ayrı verdiğim izahat ve rakamlar 
bir arada mütalâa olunduğu takdirde, 1955 yılı 
bütçe teklifleri yekûnunun 3 098 017 054 liraya 
baliğ olduğu görülür. Bu masraf yekûnu, umu
mi ve mülhak bütçeli idarelerin 1954 yılı mas
raf bütçeleri yekûnundan cari masraflarda % 
25,21 nispetinde 444 949 184 lira ve yatırımlarda . 
da % 44,08 nispetinde 271 703 894 lira fazladır* 
Umumi ve mülhak bütçeli idarelerin 1950 yılı 
bütçe yekûnları ile yapılacak aynı mahiyetteki 
bir mukayese, bu artısın, cari masraflarda % 
72,46 nispetinde 928 530 820 lira ve yatırımlarda 
ise % 216,26 nispetinde 607 281 071 lira oldu
ğunu gösterm#:tedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçelerimizde masrafların, vekâlet ve daire

ler itibariyle gösterilmiş olduğu yüksek malû
munuzdur. Bıı, yüzden muayyen bir hizmete ma
tuf olan masraflar, muhtelif vekâlet ve daireler 
bütçelerinde yer almaktadır. Bu itibarla bütçe
lerimizin ihtiva ettikleri masrafları, hizmet 
gruplarına göre bir tasnife tâbi tutarak tetkik 
etmek, bunların mahiyetlerine daha iyi nüfuz 
etmek bakımından lüzumlu ve faydalıdır. Mas
rafları, millî müdafaa, sağlık, maarif, iktisadi 
kalkınma, sosyal güvenlik, borç ödeme ve 
umumi idare hizmetleri olmak üzere 7 grupa 
ayırarak 1950 ve 1954 yıllariyle mukayeseli bir 
tahlile tâbi tutmak, bütçelerimizin fonksiyon 
itibariyle yapısı hakkında Yüksek Heyetinize 
bir fikir verecektir. Bütçe gerekçesinde, yapıl
mış ve yapılmakta olan işler hakkında Yüksek 
Heyetinize topluca bir fikir vermeye gayret et
tik. Bütçelerin teker teker tetkiki sırasında 
alâkalı vekil arkadaşlarımız bu hususta daha 
geniş izahat vermeye amade bulundukları için 
hizmet itibariyle yapacağım tahliller sırasında 
başarılan işlere, ancak fırsat düştükçe ve kısaca 
temas etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her sene olduğu gibi bu yıl da masraf büt

çemizin büyük kısmı yine millî müdafaa hiz
metlerine tahsis olunmuştur. Filhakika 1954 yı
lında Millî Müdafaa Bütçesine tefrik olunan 
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tahsisat 600 milyon lira iken 1955 teklifinde bu 
miktarın 725 milyon lira gibi şimdiye kadar 
erişilmemiş bir seviyeye yükseltilmiş bulunma
sı, millî müdafaamıza ne büyük bir kıymet ve 
ehemmiyet verdiğimizi açıkça gösterir. 

Diğer taraftan bu miktara, dost Birleşik 
Amerika'dan 1955 yılında elde ederek karşılık
larını Millî Müdafaa Vekâleti emrine tahsis 
edeceğimiz- 200 milyon liralık yardımın da ilâve 
deilmesi gerekir. Bu suretle bu iki kaynaktan 
Millî Müdafaa Vekâletine tahsis olunan parala
rın tutarı 925 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
1954 yılında aynı kaynaklardan verilen tahsisat 
yekûnu 800 milyon lira idi. 

Bunlardan başka, koruyucu asker müfreze
leri, Başvekâlet, Millî Savunma Yüksek Kuru
lu, Gümrük Muhafaza ve Jandarma Umum Ku
mandanlıkları gibi askerlikle doğrudan doğru
ya alâkalı teşekküllere ait masraflar ile teslihat 
ve teçhizat kredileri mürettebatı ve diğer mü
teferrik savunma masraflarının, Millî Müdafaa 
Vekâleti haricinde kalan diğer daireler bütçe
lerinde' yer aldıkları yüksek malûmunuzdur. Bu 
tahsisatlarla birlikte şimdiye kadar saydığım 
kaynaklardan 1955 yılında millî müdafaa hiz
metlerine sarf edeceğimiz paralar 1 milyar 
Türk lirasının çok fevkinde olacaktır. 

Bütün bunların dışında, geçmiş yıllarda ol
duğu gibi bu yıl da, büyük dostumuz Amerika 
Birleşik Devletlerinden değeri 250 milyon dolar 
civarında olan askerî malzeme yardımı görece
ğimize de memnuniyetle temas etmek isterim. 
Bu kanalla 1955 yılında ordumuz yeniden 800 
milyon Türk lirası civarında çeşitli malzeme ile 
teçhiz edilmiş olacaktır, Burada diğer mühim 
bir noktaya daha işaret etmek lâzımdır : 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geç
miş yıllarda ordumuza tahsisi kararlaştırılmış 
olup da, henüz bize teslim edilmemiş bulunan 
malzeme yardımı bakiyesi olan 500 milyon do
larlık, yani 1 milyar 400 milyon Türk liralık, 
kısmın teslimine devam olunması sayın Başve
kilimizin bu dost memleketi ziyareti sırasında 
takarür ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bu karar gereğince Başvekilimizin yurda 
avdetini mütaakıp ehemmiyetli miktarlarda 
teslimat yapılmış olup halen sevkiyata hızla de
vam olunmaktadır. Bu suretle Millî Müdafaa
mız 1955 bütçe yılı içinde bu yoldan da esaslı 
malzeme yardımı görmüş olacaktır. Bu husus 
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büyük dostumuz Amerika Birleşik Devletlerine 
karşı şükranlarımızın bir ifadesi olduğu kadar 
ordumuzun süratle takviye edilmesi bakımından 
da büyük bir memnuniyetle kaydetmek isterim. 

Müşterek enfrastrüktür programı gereğin
ce, memleketimizde yapılmakta olan askerî te
sislerin bedelleriyle birlikte, 1955 yılında kah
raman ordumuzun takviyesi için harcanacak 
paralar yekûnunun 3 milyar Türk lirasına yak-
lagaeağını ve yeni bütçemizin ordumuza bu yıl 
da, mukaddes vazifelerini ifada devamını sağ-
hyacak bütün imkânları verdiğini Yüksek He
yetinize arz etmekle derin bir iftihar ve gurur 
aymaktay ım. (Soldan : alkışlar) 

Şanlı mazisi, maddi ve mânevi müstesna ka
biliyet ve haslet]eriyle bütün bir cihanın takdir 
•« hayranlığını kazanmış olan kahraman ordu
muzun yapılan fedakârlıklara lâyık olduğunda 
toi^ kimsenin şüphesi yoktur. 

Büyük yardımla tiyle kahraman ordumuzun 
takviyesini teshil eden dost Amerika Birleşik 
Devletlerine karşı duyduğumuz şükran histe
rimizle, sulhun korunması müşterek gayesine 
Mgmet maksadiyle ve memleketimize karşı bü
yük bir dostluk eseri olarak ordumuzun takvi
yeli için yapmakta okluğu yardımdan dolayı 
4oi l Kanada'ya teşekkürlerimizi sunmaktan de
rin bir haz duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sağlık hizmetleri için ayrılan tahsisatın büt-

fSİerimizde mühim bir yer işgal ettiği yüksek 
»alûmunuzdur. 1955 yılında umumi ve mülhak 
Midelerden sağlık hizmetlerine sarfı derpiş olu
na» paraların yekûnu 150 044 464 liradır. 1954 
yılımda aynı hizmete ayrılan para .128.263 331 
Üra olduğuna göre 1955 yılının bu tahsisatı 
H>54; yılma nazaran % 17 nispetinde 21.8 mil-
y6& lira bir fazlalık arz etmektedir. Sadece bir 
$û iğinde vâki bu artış dahi vatandaş .sağlığı
n a korunması için sarf olunan gayretlerin vüs
atini göstermeye kâfidir. 

1955 yılı bütçe lâyihalariyle 1954 yılına na
zaran ayrılan bu fazla tahsisat ile ezcümle, yeni
den hizmete girecek verem dispanserleri ile sağ
lık merkezlerinin ve artacak yatak adedlerinin ge
rektirdiği personelin maaş ve ücretleri, devlet 
hastaneleri, sağlık merkezleri ve çocuk doğum ve 
bakım evlerinde tedavi gören hastaların masrafla-
fündaki artışlar ve diğer müteferrik ihtiyaçlar 
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karşılanacaktır. 

1955 yılında bütçelerimizde sağlık hizmetleri
ne tahsisi derpiş olunan paraların 150 044 464 
liraya baliğ olduğunu yukarda arz etmiştim. 1950 
yılında aynı işlere ceman 60 986 329 lira ayrılmış 
olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, 1955 
yılı sağlık işleri tahsisatının 1950 yılından % 146 
nispetinde 89 milyon lira fazla olduğu anlaşılır. 
cari masraflardaki artış nispeti c/r 127.4 yatırım
lardaki artış ise % 416 dır. 

1951 den bu yana, imkânların âzamisi nispe
tinde her yıl biraz daha artırılmak suretiyle bu
günkü seviyesine getirilen tahsisatlarla memleket 
ölçüsünde muvaffakiyetli işler başarılmıştır. 

Bu başarıları, yeniden tesis olunan sağlık mer
kezleri, verem, hastane, paviyon ve dispanserleri, 
doğum ve çocuk bakım evleriyle, buralarda mev
cut yatak ve tedavi gören vatandaş adedi -ve sıt
ma mücadele mevzularının her birinde teker te
ker tesbit etmek mümkündür. Sağlık mevzuunun 
her şubesinde açıkça müşahade olunan bu geliş
meler, eski yıllarla kıyaslanamayacak derecede 
muazzam olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maarif hizmetleri, geçen yıllarda olduğu gibi 

bu yıl da bütçelerimizde ehemmiyetli yerini mu
hafazada devam etmektedir. Filhakika 1955 yı
lında umumi ve mülhak bütçelerden maarif hiz
metleri için yapılması derpiş olunan masrafların 
yekûnu 355 789 782 lirası cari masraflara ve 
75 836 388 lirası da yatırımlara ait olmak üzere, 
431 626 170 liradır. 1954 yılında aynı hizmet için 
ayırlan tahsisat yekûnu 313 778 893 lira olduğu
na göre 1955 1e bütçe teklifleri 1954 yılına naza
ran maarif hizmetleri için % 37.56 nispetinde 
117 847 277 lira fazla tahsisatı ihtiva etmekte
dir. 

Maarif hizmetlerine ayrılan tahsisatın, sadece 
bir yıl içinde bu derecede geniş bir artışa nıaz-
har olması, bu işlere atfettiğimiz ehemmiyetin ba
riz bir misalini teşkil eylemektedir. 1955 yılın
daki bu fazla tahsisat ezcümle, Atatürk Üniver
sitesi tesis masrafları, yeni okul binası yaptırıl
ması veya mevcutlara paviyonlar ilâve edilmesi, 
öğrenci yurtlan inşası, tamire muhtaç okul ve 
müesseselerin onarılması, ilk ve ortaokul inşası, 
müteşebbis derneklerine yapılan yardımın artırıl
ması, müze ve anıtlarla yüksek, orta, teknik ve 
ilkokulların inkişaflarının lüzumlu kıldığı masraf-
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lar, öğretmen aylıklarında yapılan intibak ve ter
fi farkları gibi masraflara harcanacaktır. 

İktidarımızın maarif sahasında sarf ettiği gay
retlere bir misal olmak üzere müsaadenizle bir 
mukayese daha yapayım. 

1955 yılında maarif hizmetleri için 431.6 mil
yon lira tahsisat teklif edilmiş bulunduğunu yu
karda arz etmiştim. 1950 yılında ise aynı hizmet
lere ancak 197 milyon lira tahsisat ayrılmış oldu
ğu hatırlanacak olursa 1955 bütçe teklifinin 1950 
ye nazaran % 119 nispetinde 234.6 milyon lira 
fazla olduğu anlaşılır. Bu yekûn içinde cari mas-
raflardaki artış nispeti % 91, yatırımlardaki ar
tış nispeti ise % 572 dir. Halk tarafından kurula
cak ortaokullara bütçeden yaptığımız yardımlar 
da artan bir seyir takibederek 1955 yılında 
2 100 000 liraya çıkarılmıştır. 1950 yılı bütçe
sinde yer alan bu nevi yardım tahsisatı sadece 
150 000 liradan ibaret bulunmakta idi. 1950 yı
lma nazaran maarif hizmetleri tahsisatında bu 
mühim artışların akislerini, bu hizmetlerin muh
telif kollarında kısa zamanda başarılan işlerden 
de takib etmek mümkündür. 

Gerek okul ve öğretmen adedi, gerekse bu 
okullarda okuyan talebe adedleri bakımından 
ilk, orta, teknik ve halk eğitimi sahalarının her 
birinde elde edilmiş olan müspet netticelerin 
dört yıl öncesine nazaran arz ettikleri çok yük
sek seviye hepinizin malûmudur. Başarılan bu 
işler çocuklarımıza kâfi okul temin etmek ve on
ları buralarda daha iyi yetişttirmek maksadiyle 
kısa zamanda atılmış büyük adımların bit ifa
desidir. Bu gayretlerimize, maarif sistemimizi en 
medeni memleketler seviyesine çıkarıncaya ka
dar ısrarla devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek tahsil müesseselerimiz de her gün biraz 

daha inkişaf etmektedir. Üniversitelerimize son 
senelerde yapılan Hazine yardımlarının tetkiki, 
bu müesseselerimize karşı öteden beri gösterdiği
miz yakın alâkanın bir delilini teşkil etmektedir. 
Filhakika 1955 yılı bütçe teklifi ile Ankara, is
tanbul üniversiteleriyle Teknik Üniversiteye ya
pılması derpiş olunan yardım 57 672 496 lira
dır. Aynı müesseselere 1954 yılında yapılan yar
dım 44 187 989 lira, 1950 senesinde yapılan 
yardım, ise 21 972 000 lira idi. Bu rakamlar 
1955 yılında üniversitelere yapılacak Hazine 
yardımının 1954 yardımlarından % 30.5 nispe-
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, tinde 13 484 507 lira ve 1950 yılının yardımla

rından da % 162 nispetinde 35 700 496 lira faz
la olduğu hakikatini ortaya koymaktadır. 

Yurdumuzun irfan hayatında mühim bir va
zife ifa edecek olan Atatürk Üniversitesinin ku
ruluş hazırlıklarına hızla devam olunduğu yük
sek malûmunuzdur. Bu yeni üniversitemizin te
sis masraflarını karşılamak üzere geçen sene ve
rilmiş olan bir milyon liralık tahsisat, huzuru
nuzdaki bütçe teklifimizde 8 000 000 liraya yük
seltilmiştir. 

Bir kültür vasıtası olması dolayısiyle burada 
radyo yayınlarına da kısaca temas etmek isterim. 
Bilindiği gibi geniş halk kitlelerine hitabeden 
radyo yayınlarımızın inkişafına muvazi olarak 
alıcı radyo cihazlarının adedi de yıldan yıla bü
yük artışlar kaydetmektedir. Filhakika 1950 yı
lında adedleri 332 618 den ibaret olan radyo 
alıcı cihazları 1954 yılında 828 042 ye yüksel
tilmiştir. Bu, 1950 yılma nazaran % 149 bir 
artışın ifadesidir. Diğer taraftan memleketin 
muhtelif mıntakalarmda yeniden üç radyo is
tasyonu tesisi için hazırlıklara devam edilmekte 
olup bunların ihalesi yapılmak üzeredir. 

Muhterem Arkadaşlar, 
1950 yılına kadar yapılan yatırımların mem

leket ölçüsünde hiçbir mâna ifade edemiyecek 
derecede cüzi olduğu ve bunların ekseriya ve
rimsiz sahalara tevcih edilmiş bulunduğu malû
munuzdur. Memleketi topyekûn kalkındırmak 
azmiyle iş başına gelmiş olan hükümetiniz ise, 
bütçe içi ve bütçe dışı - imkânlarının âzamisini 
iktisadi kalkınma faaliyetlerine tahsis etmeyi 
prensip olarak kabul etmiştir. İktisadi kalkın
manın, ana hedef ve gaye olarak alınmış olması 
yüzündendir ki 1951 yılından bu yana huzuru
nuza getirilen her bütçede, kalkınma faaliyet
lerine tahsis olunan paraların bir evvelki yıla 
nazaran muazzam miktarlarda artışlar kaydet
tiğine şahit oldunuz. 1955 yılı bütçe teklifleri
miz de bu artış seyrini daha büyük bir hızla 
devam ettirmektedir. Filhakika 1955 yılında 
umumi ve mülhak bütçelerden iktisadi kalkın
ma işlerine ayrılması derpiş olunan paraların 
yekûnu 156 milyon lirası cari masraflara ve 
710 milyon lirası da yatırımlara ait olmak üze
re, ceman 866 milyon liradır. 1954 bütçelerin
de aynı işlere tahsis olunan paraların 119.7 
milyon lirası cari masraf ve 494.2 milyon lirası 
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da yatırım olmak iiaere ceman 613.9 milyon 
lira olduğu nazara alınırsa 1955 yılı iktisadi 
kalkınma tahsisatının 1954 yılından cari mas
raflarda !% 30.25 nispetinde 36 milyon lira ve 
yaıtnmlarda ise % 43.68 nispetinde 216 mil
yon lira olmak üzere yekûnen % 41 nispetinde 
252 milyon lira fazla olduğu anlaşılır. 1950 
yılı ile yapılacak bir mukayese ise artışın 
•°/c 163.3 nispetinde 537.2 milyon lira olduğu 
neticesini vermektedir. 

1955 yılında iktisadi kalkınma işlerine tah
sisi derpiş olunan paraların umumi ve mülhak 
bütçelerin masrafları yekûnunun dörtte birin
den fazlasına, yani % 28 e tekabül ettiğini 
yüksek nazarlarınıza bilhassa arz etmek isterim. 

Huzurunuza sunmakta olduğumuz bütçeleri
mizde yer alan 866 milyon liralık iktisadi kal
kınma tahsisatının 66.3 milyon lirası endüstri, 
madencilik ve enerji işlerine 271.2 milyon lira
sı ziraat işlerine, 421.1 milyon lirası münakale 
işlerine ve 107.4 milyon lirası da diğer nafıa 
hizmetlerine ait bulunmaktadır. 

iş başına geldiğimiz tarihten bu yana; her 
yıl biraz daha artırılmak suretiyle bugünkü 
seviyesine ulaştırılmış olan bu tahsisatlarla ba
şarılmış ve başarılmakta olan işler, bir taraf
tan yurdun ziraat, sanayi ve münakale sistem
lerinde esaslı ilerlemeler temin ederken diğer 
taraftan hususi teşebbüsün gelişmesine müsait 
bir zemin ve imkân hazırlamış bulunmaktadır. 

Şimdi iktisadi kalkınma faaliyetlerini endüs
tri, madencilik ve enerji, ziraat, münakale, su 
işleri şeklinde kısımlara ayırarak her biri hak
kında kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar,, 
1955 yılı bütçe tekliflerinde endüstri, ma

dencilik ve enerji işleri için ayrılması düşünü
len tahsisat 66 330 155 liradır. 1954 yılında ay
nı işlere tahsis olunan paralar 46 721 259 lira 
olduğuna göre, 1955 yılının bu tahsisatı 1954 
yılma nazaran % 41,97 nispetinde 19,6 milyon 
lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Ancak, endüstri, madencilik ve enerji mev
zuunda yapılmış ve yapılmakta olan muazzam 
işlerin tamamının, bütçe içinden tahsis olunan 
bu paralarla temin olunmadığını, bütçe dışından 
da bu mevzulara milyarlara baliğ olan harca
malar yapıldığını tekrar hatırlatmak isterim. 

İktisadi kalkınma hamleleri arasındaki münı-
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taz mevkiini her zaman belirttiğimiz ziraat işle
rine atfedilen ehemmiyet ve bu sahada göster
diğimiz gayretler, müspet neticeleriyle birlikte, 
hepinizin malûmudur. Bu müspet neticelerin 
elde edilmesinde, bütçelerimizden bu mevzua 
ayırdığımız yüksek miktardaki tahsisatlar ka
dar makineli ziraatin yayılması, geniş kredi 
imkânları, ekiliş sahasının artırılması, müstekar 
fiyat politikası, toprak ve tohumluk tevzii ve 
zirai mücadele gibi isabetli tedbirler manzume
sinin büyük hissesi olduğu da şüphesizdir. 

1955 bütçe lâyihalariyle ziraat işlerine ay
rılması teklif olunan paraların yekûnu 
271 198 079 liradır. Bu tahsisat, 1954 yılında 
aynı işe tahsis edilmiş olan 174 601 616 liradan 
% 55,32 nispetinde 96 596 463 lira fazladır. 
1950 yılı ile yapılacak bir mukayese ise bu faz
lalığın % 183,5 nispetinde 175,5 milyon lira ol
duğunu göstermektedir. Vereceğimiz birkaç mi
sal ziraat sahasındaki faaliyetlerimizin hangi 
ölçülerde cereyan etmekte olduğunu göstermeye 
kâfi gelecektir: 

1950 senesine tekaddüm eden 10 yıl içinde 
çiftçimize dağıtılmış olan tohumluk miktarı 270 
bin tondan ibaretti. Halbuki sadece 1954 yılın
da tevzi olunan tohumluk miktarı 268 bin 
tona varmıştır. Böylece 1950 yıllına kadar 10 
yıl içinde tevzi olunan tohumluğun iktidarımız 
zamanında yalnız bir yılda dağıtılmış olduğunu 
görmekteyiz. İki devir arasındaki bu mukaye
senin rakam ve nispetle ifadesindeki müşkülâtı 
Yüksek Heyetinizin takdir buyuracağına emi
nim. 

Toprak dağıtımı da aynı durumdadır. Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun ilk tatbik yılı 
olan 1946 dan Mayıs 1950 tarihine kadar tevzi 
olunan arazi ve mera 831 598 dönüm olduğu 
halde Mayıs 1950 den 1954 yılı sonuna kadar 
geçen devre içinde tevzi olunan arazi ve mera
nın sahası 14 680 461 dönüme baliğ olmuştur. 
Her iki devre arasındaki bu mukayese, toprak 
dağıtma işlerinin 1950 den önceki devreye na
zaran 18 misle yakın bir süratle tahakkuk saf
hasına sokulduğunu sarahatle göstermektedir. 
Bu mevzudaki faaliyetlerimize diğer bir misal 
olmak üzere yalnız 1954 yılında tevzi olunan 
arazi ve meranın 3 630 534 dönüm olduğunu 
zikretmek kâfidir. Bir yıl içinde dağıtılan bu 
miktar, 1946-1950 yıllarını ihtiva eden devre 

226 



t: 42 18.2 
içinde dağıtılan topraktan yüzde dört yüz daha 
fazladır. 

1950 yıltmda dağıtılan pamuk tohumu 35Q 
ton idi, bugün 9 600 tondur. 1950 de temizle
nen hububat miktarı 121 000 ton idi. 1954 te 
bu miktar 300 bin tonu aşacaktır. İlaçlanan 
tohumluk miktarı 115 622 tondan 481 bin tona 
çıkmıştır. Halk için açılan çeşitli zirai kursla
rın 1950 de 103 ten ibaret bulunan adedi 1953 
te 989 a çıkarılmak suretiyle çiftçiyi teknik bil
gilerle teçhiz etme faaliyetleri genişletilmiştir. 

Münakale işlierine gelince : Bu sahada sarf 
olunan devamlı gayretler sayesinde münakale 
sistemimiz daha şimdiden geniş bir inkişafa 
mazhar olmuştur. Bu inkişafın sebepleri hak
kında bir fikir edinebilmek için bütçelerimiz
den bu işlere tahsis ettiğimiz paraları mukaye
seli bir şekilde tetkik etmek kâfidir. 1955 büt
çe lâyihalariyle münakale işlerimiz için ayrıl
ması derpiş olhınan meblâğ 31 044 923 lirası 
cari masraflara ve 390 095 300 lirası da yatı
rımlara ait olmak üzere ceman 421 140 223 li
radır. Aynı işler için 1954 yılında 271 200 038 
lira ve 1950 yılında ise 120 535 018 lira tahsi
sat verilmiş olduğu göz önünde bulundurulacak 
olursa 1955 yılı tahsisatının 1954 yılma naza
ran % 55.29 nispetinde 150 milyon lira ve 1950 
yılına nazaran ise % 249. nispetinde 300.6 mil
yon lira bir fazlalık arz ettiği müşahede olunur. 

Münakale hizmetleri arasında bulunan kara
yolları dâvası üzerinde ne büyük bir dikkat ve 
itina ile durulduğu malûmunuzdur. 

1955 bütçesinde de lâyık olduğu ehemmiyet
le ele alınan bu mevzua 302.5 milyon lira ayrıli-
mı§ bulunmaktadır. 1954 yılında aynı işlere 
191.2 milyon lira verilmiş olduğuna göre kara
yollarına 1955 yılında, 1954 yılma nazaran 
% 58.18 nispetinde 111.3 milyon lira fazla bir 
para tahsis edillmiş bulunmaktadır. Bu artışın 
mânasmı daha iyi bir şekilde canlandırabilmek 
için 1950 yılında aynı işlere sadece 53 milyon 
lira harcanmış olduğunu zikretmek kâfidir. Bu 
hale göre 1955 yılı karayolları tahsisatının 1950 
yılma nazaran artış nispeti %,467 dir. 

Karayolları meyanmda köy yolları da müte
madi bir inkişafa mazhar olmuştur. 1950 yılın
da köy yollarının inşasına yardım olmak üzere 
bütçeden ayrılan tahsisat sadece 7 milyon lira 
iken bu miktar 1951 den beri her sene büyük 
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artışlar kaydederek 1955 te 54.9 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Demiryollarımıza gelince : Bu bütçemizde 
demiryolları inşaatına ayrılan para 28 865 000 
liradır. 1954 yılında bu tahsisat 20 600 000 
lira idi. Alınan bu tahsisatlarla üzerinde çalı
şılan hatlar Elâzığ - Van, Erzurum - Kars, Nar
lı - Gaziantep - Karkamış ve Ereğli - Kozlu 
hatlarıdır. Elâzığ - Van hattının Genç - Muş 
kısmı geçide müsait bir hale getirilmiş olup ha
len Muş'a doğru ray ferşiyatma devam olun
maktadır. Erzurum hudut hattının 74 kilomet
relik Horasan - Sarıkamış parçasının inşaatına 
üç kısım halinde devam edilmektedir. 

Narlı - Gaziantep - Karkamış hattının, Nar
lı - Gaziantep kısmının 1953 te işletmeye açıl
dığı malûmdur. Halen bu hattın 94 kilometre
lik mütebaki kısmı üzerinde çalışılmaktadır. 
Bunlardan başka iltisak ve kavşak hatlarından 
Küçükçekmece - Soğuksu çift hattının inşa fa
aliyetine devam olunmaktadır. 

Havayolları işletmemizi modern vasıta ve 
tesislerle teçhiz etme gayretlerimiz devam et
mektedir. 

Bunu kısa bir zamanda temin edebilmek 
gayesiyle bu işletmemize geniş bütçe imkânla
rı sağlanmaktadır. Nitekim 1950 yılında bu iş
letmemizin bütçesi 7,5 milyon liradan ibaret 
iken bu mikclar 1954 de 26.7 milyon liraya ve 
1955 tekliflerinde ise 28.3 milyon liraya yük
seltilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Liman dâvasının, iktisadi kalkınmamızın 

en esasfc. dayanaklarından biri olduğunu müd
rik olarak bu mesele üzerinde bidayetten beri 
ehemmiyetle durduğumuz ve bu mevzuda büt
çe içi imkânlarımızı dış kredilerle de takviye 
ve tarsin ettiğimiz malûmdur. 1955 yılında li
man inşaatına bütçe içinden tahsisi teklif olu
nan meblâğ 54 milyon liradır. Bu mikdar 1954 
yılında 25.6 milyon lira ve 1950 yılında ise an
cak 9 milyon liradan ibaret bulunmakta idi. 
1955 yılı limanlar tahsisatının 1954 yılma naza
ran artış nispeti % 115 ve 1950 ye nazaran ar
tış nispeti ise % 493.4 tür. 

Liman inşaatı faaliyetimizin müspet netice
lerine sözlerimin başında temas etmiştim. Bu
nun yanıbâşmda daha ziyade küçük ticaret 
merkezleri ile sahil şehirlerimizin inkişafını 
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sağlıyacak olan iskele ve barınaklar inşaatı da 
yeni merhaleler kaydetmiştir. Bu cümleden ol
mak üzere 1954 yılında Kefken barınağının in
şaat faaliyetine devam olunmuş ve Lapseki, Pa
zar, Akçakoca, Mudanya iskelelerinin inşaatı ta
mamlanmıştır. İnşasına başlanan iskeleler Hopa, 
Vakfıkebir, Çayeli, Gemlik ve Fetiye'dir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Su işleri 1951 den beri üzerinde durulan en 

mühim mevzulardan biri olmuştur. Bütçe ra
kamları bu sahada sarf ettiğimiz mütezayit gay
retlerin bir delilidir. Filhakika 1950 yılında 
su işlerine ayrılan para 18.5 milyon liradan iba
ret iken bu miktar 1954 yılında 93.6 milyon li
raya ve 1955 yılında ise 166 milyon liraya yük
seltilmiştir. 1954 yılma nazaran artış % 77 nis
petinde 72.4 milyon lira, 1950 yılma nazaran 
artış ise % 797 nispetinde 147,5 milyon lira
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçelerimizdeki hizmet gruplarından beşin-

eisi sosyal güvenlik hizmetleridir. 1955 bütçe 
teklifinde sosyal maksatlar için teklif olunan 
tahsisatın yekûnu 202.7 milyon liradır. Emekli 
aylıkları, emekli kesenekleri, çocuk, doğum, ö-
lüm yardımları ve sigorta primleri gibi sarfiya
t ı ihtiva eden bu grupa tefrik olunan tahsisat 
1954 yılında 176 milyon lira ve 1950 yılında ise 
132.6 milyon lira idi. 

Hizmet gruplarından bir diğerini teşkil e-
den borç ödemesi için 1955 yılında teklif olu
nan tahsisat - millî müdafaa hizmetleri tahsi
satı arasında gösterilen askerî teçhizat kredisi 
mürettebatı hariç - 131.4 milyon liradır. Bu mik-
dar 1954 bütçe tahsisatından 4.9 milyon lira faz
ladır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçelerimizde, cari masrafların, ve bilhas

sa lüzumsuz teşkilâtın icabettireceği masrafla
rın, artırılmamasına âzami derecede dikkat ve 
itina gösterdiğimizi arz etmiştim. Ancak adalet, 
emniyet, maarif ve sağlık gibi hizmetlerle ilgi
li teşkilâta ait cari masraflardan muhakkak 
surette kaçınmak endişesiyle bu hizmetleri ge
ri bir seviyede tutmanın doğru olmıyacağmı 
da takdir buyurursunuz. 

Aksi halde demokratik hizmet anlayışımızın 
i«*bını yapmamış, vatandaşların devlet hizmet-
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lerinden daha kolaylıkla faydalanmasını te
min etmemiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi mâruzâtımın son kısmını teşkil eden 

1955 gelir tahminlerine geçiyorum. 
1955 yılı gelirleri 2 976 060 001 lira olarak 

tahmin edilmiştir. Bu yeûnu teşkil eden başlı
ca varidat kalemleri hakkında izahata geçme
den önce 1950 yılından bu yana devlet gelirle
rimizin arz ettiği inkişaf seyrine kısaca temas 
etmeyi faydalı buluyorum. 

1950 yılında 1 300 420 454 lira olarak fii
len tahakkuk eden devlet gelirleri, mütaakıp 
1951 yılında % 4 fazlalıkla 1 353 210 334 lira
ya; 1952 yılında % 27,2 bir fazlalıkla 
1 653 763 915 liraya; 1953 yılında % 48,2 faz
lalıkla 1 927 274 575 liraya baliğ olmuş bulun
maktadır. 

Bu mukayeseyi 2 288 475 000 liralık tah
minleri tahakkuk etmekte olan 1954 yılı gelir
leriyle yapacak olursak artış nispetinin % 75,9 
a yükseldiği görülür. Bu vesile ile hatırlatmak 
isterim ki, 1950 yılından bu yana yapılan vergi 
tenzillerinin net yekûnu olan 186 milyon liralık 
indirim yapılmamış olsaydı, gelir hâsılasının 
artış miktarları elbette ki, arz ettiğim rakamla
rın da üstünde olacaktı. 

Yüksek tasviplerinize sunulmuş olan 1955 
yılı bütçe gelirleri 2 976 060 001 lira olarak 
tahmin edilmiş olup bu miktar 1950 yılı hâsıla
sına nispetle % 128,8 bir fazlalığı ifade etmek
tedir. 

Bu fazlalığı meydana getiren varidat ka
lemleri içinde Gelir Vergisi başta gelmektedir. 
1951 yılında 209 milyon lira hâsıla temin eden 
bu vergiden 1952 yılında 299 milyon, 1953 yı
lında 394 milyon lira elde edilmiş ve 1954 yılı 
içinde yapılmış olan 485 milyon liralık tahmi
nin de fevkinde 525 milyon lira civarında hâ
sıla sağlanacağı tahakkuk etmiştir. Gelir Ver
gisinden önümüzdeki yıl 645 milyon lira hâsıla 
temin edileceği tahmin olunmuştur. 

Kurumlar Vergisi 1951 yılında 25 milyon 
lira hâsıla sağlamıştır. Bu vergiden 1955 yılın
da 110 milyon liralık hâsıla elde edileceği tah
min olunmaktadır. 

Aynı mukayeseyi diğer başlıca gelirler hak
kında da yapacak olursak görürüz ki, 1950 yı
lında 235 milyon lira olan Muamele vergilerin-
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den 1955 te 515 milyon lira, 120 milyon lira 
olan gümrük resminden 270 milyon lira, 116 
milyon lira olan şeker ve glikoz istihlâk ver
gisinden 215 milyon lira, 18 milyon lira olan 
akar yakıt vergisinden 80 milyon lira, 99 mil
yon lira olan tekel savunma vergisinden 159 
milyon lira, 33 milyon lira olan damga resmin
den 110 milyon lira, 11 milyon lira olan tapu 
harçlarından 55 milyon lira, 82 milyon lira olan 
tekel safi hasılatından 194 milyon lira gelir te
min edileceği tahmin olunmaktadır. 

Bunlara ilâveten 1955 yılı hâsılasının tah
mininde yeni bâzı unsurlar da nazara alınmış 
bulunmaktadır. 

Şimdi bunlar hakkında kısaca malûmat arz 
edeyim : 

Bina, arazi vergisi ve binalardan alman 
buhran vergisi, trafik resimleri, petrol harç
ları, trafik harçları, petrolden devlet hakları 
ve petrolden devlet hissesi, madenlerden dev
let hakkı ve trafik cezaları gibi yeni hükümlere 
taallûk eden gelirlerin yekûnu 173 945 001 li
raya baliğ olmaktadır. 

Yine bu meyanda 200 000 liradan yüksek 
olan gelirlerin vergi nispetlerinin % 35 ten 
% 45 e çıkarılması suretiyle Gelir Vergisi tah
minlerinde 25 milyon lira civarında bir artış 
olacağı, son defa tekel maddelerinin fiyatların
da yapılan ayarlamalar ve istihlâk artışı netice
sinde de 62 milyon lira civarında bir hasılat 
fazlası elde edileceği tahmin olunmuştur. 

1955 yılı tahminleri yapılırken, geçen yıl
larda olduğu gibi realist ve objektif esaslara 
istinadedilmiş ve önümüzdeki yıl sağlanacak ge
lirlerin tam ve sıhhatli bir şekilde tahminine bil
hassa dikkat ve itina gösterilmiştir. 

Bu münasebetle, 5 senelik bir devre içinde 
hâsılası 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 
976 milyon liraya yükselen, yani endeksi 100 
den 228 e çıkan gelirlerimizin bünyevi istihale
sine de temas etmek yerinde olur. 

Filhakika, 1950 den beri yapılmakta olan 
ıslahat hamleleri ile bir taraftan devlet mas
raflarını daha geniş ölçüde karşılıyabilecek şe
kilde verimli bir vergi sistemi kurulması; di
ğer taraftan vergi adaleti bakımından modern 
anlayışa ve ihtiyaçlara uygun esaslar tesisi hu
suslarının hedef tutulduğu yüksek malûmları
dır. 
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Bu İslahatın neticesi olarak devlet gelîrletl; 

bir mislinden fazla artarken aynı zamanda bün
yesi içinde bir istihaleye uğramış ve vergi ada
letinin başlıca miyarlarından olan umumi ver
gi hasılatı içinde vasıtasız vergiler nispetini 
% 30 civarında değiştirmiştir. 

1951 yılında vergi hâsılası içinde % 72.02 
olan vasıtalı vergiler nispetinin 1955 de 
% 61. 02 e tenezzül edeceği ve yine 1951 yı
lında aynı hâsıla içinde ;% 27.98 olan vasıta
sız vergiler nispetinin önümüzdeki yılda 
% 38.98 e yükseleceği tahmin olunmuştur. 

Diğer taraftan vasıtalı vergilerimizin hâsıla
sı 1951 yılında 1 milyar 179 milyon lira iken 
1955 de bu gelir grupundan 1 milyar 575 mil
yon lira hâsıla elde edileceği tahmin olundu
ğuna göre bu nispet değişikliğinin vasıtalı ver
gilerdeki büyük artışa rağmen hâsıl olduğu an
laşılır. Filhakika vasıtasız vergiler 1951 de 
yalnız 330 milyon lira olduğu halde 1955 de bu 
gruptan 1 milyar 6 milyon lira, yani 3 mislin
den fazla gelir sağlanacağı tahmin olunmakta
dır. 

Bir bakımdan iktisadi faaliyetlerdeki haya
tiyetin ve yaşama standardındaki yükselişin ba
riz bir delili olan bu rakamlar diğer bakımdan 
da vergi ıslahatı mevzuunda yapılmış olan ham
lelerin müspet neticeleri olarak kabul edilmek 
icabeder. Filhakika geçen devre içinde sosyal 
faaliyetlerin değişik cephelerinde alman ted
birler, bir taraftan sınai, zirai ve ticari sahalar
da geniş satmalma gücü ve istihlâk kabiliyet
leri yaratmış, diğer taraftan, bu durumun teşvik
kâr tesirleri ile hem vasıtasız hem vasıtalı ver
gilerin hâsılalarında da büyük artışlar elde-
edilmiştir. 

Bu istihale içinde Gelir ve Kurumlar Vergi
sinin takibettiği seyir şöyledir: 

1951 yılında yalnız 46 504 olan beyannameli 
mükelleflerin sayısı, 1952 de 54 444 e, 1953 de 
62 703 e ve 1954 de 82 111 e yükselmiştir. 1955 
de bu miktarın 90 000 i aşacağı tahmin olun
maktadır. Rakamların bu seyri 1951 deki mü-
kelef sayısının 5 yıllık bir devre içinde yüzde 
yüz arttığını göstermektedir. 

Bu vergi mükelleflerinin gelirleri ise, 1951 
yılında ancak 278 260 000 lira olduğu halde 
1954 yılında 3 mislinden fazla artarak 
1 002 342 000 liraya baliğ olmuştur. Bununla 
muvazi olarak 1951 yılında bu mükellef guru-
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purıdan ancak 50 256 000 lira hâsıla sağlandığı 
halde 1954 yılında bu miktar 211 802 000 lira
ya yükselmiştir. 

Kurumlar Vergisi mükellef adedinde 195] 
yılma nazaran yüzde yüz, kurumların kazanç
larında ise yüzde üç yüze yakın bir artış görül
mektedir. 1951 yılında Kurumlar Vergisinden 
ancak 25 996 000 lira tahsil edildiği halde 1954 
de bu miktarın 90 000 000 liraya yükseleceği 
anlaşılmaktadır. 

Vergi tatbikatı içinde hususiyet ve ehem
miyet arz eden bir diğer noktaya da burada işa
ret etmek isterim. 

Hususi teşebbüsün iktisadi faaliyetlerde al
makta olduğu mevki, mevcut ve mukayesesi 
mümkün rakamlara nazaran, büyük bir vüsat 
iktisabetmektedir. 1952 yılma nazaran 1954 yı
lında hususi teşebbüs sahasından elde edilen 
Kurumlar Vergisinin artış nispeti % 59,80 e 
varmaktadır. Bu durumu takib etmekte olduğu
muz iktisadi politikanın müspet ve hayırlı bir 
neticesi olarak ifade etmek isterim. 

Vergi ıslahatı hamlelerine gelince; bu saha
daki çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Vergi mevzuatımız bir taraftan iktisadi ha
yatımızdaki kalkınmanın meydana çıkardığı 
ihtiyaçlar ve diğer taraftan şimdiye kadar ver
gilendirme sahasında yapılan ve yapılmakta 
olan tecrübelere dayanan müşahedeler esas tu
tularak gözden geçirilmekte ve gerekli tadil ta
sarıları hazırlanmaktadır. 1950 yılından bu ya
na yaptığımız ıslâhata ilâveten önümüzdeki 
devrede yüksek tetkiklerinize bâzı tasarılar arz 
olunacaktır. 

Sosyal maksatlara müstenit daha iyi bir 
Vergi adaleti ve ekonomik gelişmemizi hızlan
dıracak usuller tesis ve mükellefle idare müna
sebetlerinin daha iyi düzenlenmesi gibi pren
siplere îstinadeden bir anlayış ile yapılan calis
in alar neticesinde hazırlanan Gelir ve Kurum
lar vergileri kanunları tadil tasarıları bu dev
rede Yüksek Meclisin tetkik ve tasviplerine arz 
edilecektir. Bu suretle esnaf vergisinin ilgası 
ve sayıları 300 000 civarında olan ve gelirleri 
asgari geçim hadlerinin altında bulunan sabit 
ve gezici küçük esnafın vergi dışmda bırakıl
ması mümkün olacaktır. 

Vergi Usul Kanununun tadilâtına mütaallik 
tasarı da bunlarla birlikte Yüksek Meclisin tet
kiklerine arz olunacaktır. 

. im d : 2 
Bu çalışmalarımız arasında Muamele Vergisi 

mevzuu da bütün ehemmiyetiyle ele alınmış bu
lunmaktadır. Bu mevzuda hazırlanmakta olan 
tasarı önümüzdeki birkaç ay içinde Yüksek 
Meclise takdim olunacaktır. 

Gelişmekte bulunan ticari ve sınai hayati
miz için artık hususi bir ihtiyaç halinde belir
miş bulunan (Muhasiplik mesleğinin tanzimi) 
işi de üzerinde çalıştığımız mevzular arasında, 
bulunmaktadır. 

Diğer vergi ve Gelir kanunları üzerindeki 
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışma
ların sonu alındıkça tasarıları peyderpey Yük
sek Meclise arz ve takdim olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1955 bütçe lâyihaları, iktisadi kalkınmamızı 

bir an evvel tahakkuk etirmek maksadiyle gi
riştiğimiz faaliyetler ve şimdiden elde edilen 
neticeler hakkında Yüksek Heyetinize izahlar
da bulunmaya çalıştım. 

1955 bütçe lâyihalarımız yüksek tasviple
rinize iktiran ettiği takdirde geçen yıllarda ol
duğu gibi, önümüzdeki malî yıl içinde de bu 
faaliyetlerimize daha büyük bir şevk ve gay
retle devam edeceğiz. 

1955 bütçelerimizin değerli tetkikleriniz ne
ticesinde en mütekâmil şeklini alacağından 
emin bulunuyoruz. (Soldan: sürekli alkışlar) 

REÎS — Bütçe lâyihasının tamamı hakkında 
söz istiyen arkadaşları okuyoruz : 

Nüvit Yetkin C. H. P. Meclis Grupu adına, 
Osman Bölükbaşı C. M. P. Meclis Grupu 

achna, 
Mehmet Özbey, Ekrem Alican, Abdullah Ay-

temiz, Sırrı Atalay, ,ömer Bilen, Burhanettin 
Onat, Nuri Ocakcıoğlu, Hidayet Aydmer, Hüse
yin Balık, Hikmet Bayur, Hasan Hayati Ülkün, 
Feyzi Boztepe, Osman Turan, Zihni Ural, Ham-
di Sancar, Mehmet Cemil Bengü, Enver Batuni-
lıfc 

REÎS — Şimdi söz C. H. P. Meclis Grupu 
adına Nüvit Yetkin'indir. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVİT 
YETKÎN (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; 

1955 bütçesi münasebetiyle açılan umumi 
müzakereden faydalanarak Hükümetin takibettti-
ği iktisadi ve malî politika ile birlikte iktidarla 
muhalefetler arasında yıllardan beri sürüp gi
den ve rejimi yakından ilgilendiren ihtilâfların 
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esasları üzerinde görüşlerimizi kısaca yüksek 
huzurunuzda ve memleket efkârı,önünde bir kere 
daha ifadeye çalışacağız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Demokrat Parti demokrasi rejiminin yurdu

muzda serbestçe inkişafına mâni olan bütün an
tidemokratik hükümleri ve gelenekleri bünyemiz
den bir hamlede ve birkaç ay içinde çıkarmak, 
vatandaş siyasi kanaat, söz, yazı ve toplantı hak 
ve hürriyetlerini, kaza kuvvetinin istiklâli ve 
Devlet memurunun tarafsızlık ve her türlü poli
tik tazyiklere karşı emniyetini en mütekâmil de
mokrat memleketler seviyesine ulaştırmak taah
hüdünde idi ve hattâ bu va'din sağladığı şans
la vatandaşın rey ve itimadına mazhar olmuştu. 
Bu vait ve taahhüdün sadece parti programın
da ve propaganda nutuklarında değil haittâ Hü
kümet programında dahi sarahatle beyan ve ifa
de olunmasına rağmen arkada bıraktığımız 4 se
ne muhalefetin bu hususlara dair talep ve şikâ
yetleri, iktidarın ise siyasi hayatımızı ıstıraba 
sürükliyen ve muhalefeti güçleştiren aksi istika
mette tedbir ve icraatı ile geçmiştir. 

1954 seçimlerinde elde ettiği neticeden son
ra iktidar bu 4 yıllık devredeki duraklama ve 
gerilemeleri bir intikal devresinin kendine has 
icaplarına hamletmeye temayül ediyordu. Nite
kim son Hükümet programında da bu geçmiş dev
re bir intikal devresi olarak ifade olunmuştur. 
Umulurdu ki son umumi seçimle tekrar ve seçim 
sistemimizin icabı olarak eskisinden daha büyük 
bir çokluk kazanan iktidar artık rejimi muhtaç 
olduğu hava ve kartlara süratle ulaştırsın. Hal
buki tatbikat bu ümidi taşıyan vatandaşları da; 
iktidar partisinin ve Hükümetin programını da 
tekzibetti. Kanunun bahşettiği bir hakkı kul
lanarak muhalif bir listede seçime katılan me
murların ve Hükümet icraatını ilim yoliyle tah
lil ve tenkideden profesörlerin tecziyesinden tu
tunuz da muhalefete oy veren bir beldenin top
tan cezalandırılmasına kadar varan muhalefete 
tahammülsüz bir zihniyet içinde demokrasinin 
mesnetleri sayılabilecek ayakta kalmış birkaç 
müessese de yeni hükümetin ilk icraatı meya-
nında tahribedilerek memleket tek partinin 
şartlarından da geriye götürüldü. (Gürültüler.) 

RElS — Müsaade buyurun efendim, hatip 
konuşsun. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Yalnız is-

1965 ö y% 
mi değil milletin indinde mevcudiyetinin hik
meti de demokrasiye hizmet olduğu iddia edi
len bir iktidarın vatandaşların yüksek millî 
şuuruna, olgunluğuna, aklıselim ve temyiz kud
retine güveni sarsılmamışsa ve demokrasiden 
başka bir idare sistemine hevesi mevcut değilse 
bu aksi istikameti neden tercihe meylettiğini, 
neden demokrasiye arka çevirerek bir yıldırma 
ve sindirme metodunun denemesine kalktığını 
anlamak ve izah etmek hakikaten güçtür. (Gü
rültüler, Allah, Allah sesleri, öyle şey yok 
sesleri). 

Ama hakikat şudur ki, bugün adalet ciha
zının istiklâl ve teminattan mahrum, matbuatın 
türlü yollarla tazyik ve tehditlere mâruz bulun
duğu Devlet memurunun her türlü politik ve 
keyfî tazyiklere karşı müdafaasız bırakıldığı, 
Devlet radyosunun hâlâ bir parti propaganda 
aleti halinde işlediği Türkiye'mizde demokrasi
nin mevcudiyeti haklı bir şüphe ile karşılabile-
cek ve hattâ muhalefetin nasıl mevcut olabildiği 
hayretle sorulup düşünülebilecek bir haldeyiz. 

Murat demokrasiyi bir lâfız ve fantazi ola
rak ismen muhafaza değilse onun serbestçe inki
şafının, siyasi hayatımıza ondan beklenen fay
daları sağlamasının ve hattâ yaşıyabilmesinin 
iklimi asgari şartları bunlar olamaz. 

Bugün idari ve adli kanunlarla yaratılan 
ağır hava ve şartlar iktidarın muhalefete hasım 
göziyle bakan zihniyeti ve hattâ Meclis kürsü
sünden ilân ederek muhalefetle .her türlü tabiî 
ve medeni münasebetleri kesmiş olması karşı
sında vatandaşın muhalif bir siyasi kanaata sa
hip olduğunu korkmadan izhar edebilmesi, 
basın yoliyle, toplantı yoliyle, üniversitelerde 
ilmî ve bitaraf tahlil ve münakaşa yoliyle ve en 
mağsum tenkit yoliyle demokrasinin imkânla
rından faydalanması ve kendini idare edenleri 
murakabe etmesi artık sadece özlenen bir hayal 
haline sokulmaktadır. (Gürültüler, Allah Allah 
sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Müsaade 

edin, kanaatimizi bildirelim, zaten çok seyrek 
geliyoruz. 

REİS — Devam buyurun efendim. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Kanaati

mizce memleketin bugün en âcil ve hayati me
selesi iktidarın nereye gitmek istediğinr sara
hatle açıklaması ve şayet çok partili Bİyasi rç-
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jimin lüzumuna inanıyorsa bunun asgari şart
larını sağlamasıdır. O takdirde icra kuvvetinin 
tâyin, nakil, taltif, tecziye veya emekliye sevk 
yollariyle nüfuz ve tesirine mâruz bulunan 
adalet cihazımızı vicdan ve kanundan başka her 
türlü endişeden masun bulunduğuna ona iltica 
edecek her vatandaşın kaani ve mutmain bulu
nacağı bir hale irca etmek ve matbuatı vatan
daş şeref ve haysiyetini ve Devletin âli men
faatlerini koruyucu ve suiistimalleri önleyici 
tedbirleri almakla beraber resmî ve hususi ilân, 
kâğıt ve malzeme lisansları gibi maddi baskıdan 
hususiyle matbuat ve adli kanunlara son iki se
nede konulan hükümler gibi cezai baskıdan 
kurtarıp dürüst ve vatanperverane bir muraka
benin hakemliğini ve umumi efkârın tercüman
lığını yapabilecek bir serbestiye kavuşturmak 
ve vatandaşa siyasi kanaatinin nekbet ve uku
bet sebebi olmıyacağmı ve Kırşehir misalinin 
behemehal tamir olunacağını temin etmek lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, iç politikada hakiki 
vaziyetin kısaca ifadesinden ibaret olan bu hu
lâsanın hiçbirimize huzur vermediğine eminiz. 
Vaziyetin mutlaka ıslah edilmesi ve umumi 
hayatımızda demokratik nizamın medeni, insani 
ve siyasi hizmetlerinin yürüyebilmesi vatan 
idaresinin âcil ihtiyaçlarmdandır. Geçirdiğimiz 
tecrübelerle beraber ortaya koyduğumuz ihti
yaçlar ciddî meseleler karşısında bulunduğumu
zu vâzıhan göstermektedir. Eğer iyi niyetle cid
dî mevzular üzerine eğilmeye kadar verirsek 
yani iktidar partisi bu yola girmeye ciddî ola
rak karar verirse vatanda huzuru en geniş ve 
en derin bir surette temin etmek için hiçbir 
güçlük olmıyacaktır. 

Arkadaşlarım; iç siyâsetimizde bu elîm hu
zursuzluklara mukabil dış siyasette hükümetleri
mizin dünya sulhuna bağlılık, bunun tahakku
ku uğrunda gayret ve fedakârlık, sulh ve de
mokrasi cephesinde taahhütlerimize ve dostluk
larımıza sadakat düsturlarından kuvvet alan dış 
politika anlyışmda iktidarla ittihat halinde bu
lunmaktan ve onun bu sahada gayretlerine mü
zahir olmaktan milletçe aldığımız kuvvet ve 
duyduğumuz iftiharı bir kere daha belirtmek 
isteriz (soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; şimdi hükümetimizin 
iktisadi ve malî politikasını tahlile çalışalım. 
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Amme hizmetleri sahasında gelecek bir yılda 
yapılması tasarlanan işlerle bu hizmetlerin istil
zam ettiği masrafları karşılamak için elde edil
mesi düşünülen gelirlerin thmininden ibaret 
bulunan bütçelerin iktisadi şartlarla geniş, ya
kın ve devamlı alâkası şüphesizdir. îşte bütçe 
ile millî ekonomi arasındaki bu geniş münase
bet ve karşılıklı tesirlerdir ki zamanımızda büt
çelerin millî ekonomi ile bir bütün olarak tahlil 
ve mütalâasını zaruri kılmıştır. Bu zaruret büt
çe vesilesiyle aynı zamanda bir taraftan memle
ket umumi efkârını aydınlatmak, diğer taraf
tan teşrii kuvvetin icra kuvveti üzerindeki tam 
ve hakiki murakabesine imkân vermek bakım
larından iktisadi hâdiselerin ve bütçe ile taki-
bedilen politikanın açık, geniş ve opjektif bir 
şekilde tahlil edilmesi ihtiyacını ve geleneğini 
doğurmuştur. Bu sebep ve hüviyetledir ki za
manımızda bütçe gerekçeleri demokratik mem
leketlerin siyasi hayatında ehemmiyetle üzerin
de durulan birer millî vesika telâkki edilmek
tedirler. 

Çok partili hayata girdiğimizden itibaren 
gitgide tekâmül ettirilerek 1950 yılında bütçe 
gerekçesi daha sistemli bir şekilde tertiplenecek 
mütaakıp gerekçelere bir örnek ve hazırlık ol
mak üzere iktisadi ve malî hâdiseleri ilgilendi
ren geniş ihzari malûmat ve malzeme ve etraflı 
tahliller halinde Büyük Millet Meclisine ve âm
me efkârına sunulmuştu. 

Mütaakıp senelerde tabı masraflarından ta
sarruf edilmek gibi mazeretlere bürünülerek 
ihmal edilen bu usule son yıllarda tekrar ve 
oldukça tafsilâtlı bir surette dönülmüş olma
sını memnunlukla karşılarız. Ancak derhal ilâ
ve etmeliyiz ki, son senelerin gerekçeleri muh
teva bakımından ve hazırlamalarına hâkim olan 
zihniyet bakımından tatminkâr olmaktan çok 
uzaktır. Hususiyle 1955 bütçe gerekçesinin büt
çenin ve hâdiselerin objektif bir tahlilinden zi
yade tamamen siyasi propaganda maksadiyle 
kaleme alındığı ve hattâ mukayeselerin ilmî ve 
realist olmaktan uzaklaşılarak siyasi propagan
da edebiyatının örneklerini teşkil ettiği görül
mektedir. Bu hal bütün memleketçe bu vesika
lara karşı beslenmesi tabiî olan itimat hissini 
haklı olarak sarsmakta ve gerekçeler ihticaca 
şayan ciddî ve objektif birer vesika olmak vas
fını kaybetmektedir. 

Diğer taraftan bütçe gerekçelerinin sadece 
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siyasi propaganda maksadiyle hazırlanmış ol
masının iş başında bulunan hükümeti muhtelif 
senelerin gerekçelerinde birbirine zıt ve hattâ 
mûtenakız fikirleri müdafaa etmek durumuna 
düşürdüğüne de işaret etmeden geçemiyeceğiz. 
Vasıtalı, vasıtasız vergiler arasındaki nispetler, 
dış ticaret, tediye muvazenesi, altın ve döviz 
stoku, fiyat seviyeleri hakkında günün propa
ganda ihtiyacını karşılamak endişesiyle muhte
lif seneler ileri sürülen fikir ve mütalâalar bu 
cümledendir. 

Bütçe gerekçelerinde görülen bu yersiz ve 
zararlı temayülleri belirtirken gelecek yıllarda 
bu vesikaların propaganda edebiyatı ve malze
mesinden temizlenerek iktisadi ve malî hâdise
lerin daha ciddî ve objektif tahlillerini ihtiva 
eden bir hüviyet iktisabetmesini teminni ede
riz. 

Bütçe ile mütakabil tesirlerini ifade ettiği
miz millî ekonomimizin tahliline girerken be
lirtmek isteriz ki, hükümetin iktisadi gücümü
zün üstüne çıkarak da olsa giriştiği iktisadi 
kalkınma hamlelerinin yanı başında nüfusumu
zun artışı, fert olarak ve milletçe iktisadi ve ti
cari kabiliyet ve şevkimizin hızlanması, dost ve 
müttefik Amerika'nın ve Avrupa iş Birliği İda
resinin şayanı memnuniyet yardımlarının inzi-
mamiyle millî gelirlerimizde ehemmiyetli bir in
kişaf müşahade edilmektedir. Ne yazık ki, beri ta
raftan hükümetin plânsız ve programsız bir eko
nomi siyasetiyle iktisadi gücümüzü rasgele israf 
edişi millî ekonomiye müessir faaliyetler arasın
da bir koordinasyon bulunmayışı ve bütün ikaz
lara rağmen tedbirsizliklerde ısrar edilişi yüzün
den enfilâsyonist bir politikanın fasit dairesi içi
ne girmiş, elîm bir iktisadi buhrana sürüklenmiş 
bir haldeyiz. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Hep eski sözler. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Görüşleri
miz değişmemiş o halde Murad Bey. 

Memleket parasının kıymeti hükümetçe açıl
mış bulunan ihtiyatsız bir iştira gücü tevzii poli
tikasının hâkim tesirleri altındadır. Para kıyme-
tindeki düşüklük eşya ve hizmet bedellerinin yük
selmesi hayat pahalılığını gittikçe körüklemekte
dir. İhraç maddeleri maliyetleri yüksekliğinden 
ihracatımız zorluklara duçar olmaktadır. Tediye 
muvazenesinde bu ihtiyatsız gidişin tevlidettiği 
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büyük açıklar bir taraftan dışarda ticari itibarı
mızı zedelerken diğer taraftan hükümeti sıkı it
halât tahditleri zorunda bırakarak içerde istihlâk 
maddelerinden sarfınazar devletin ve şahsi te
şebbüsün başlanmış yatırım faaliyetlerinin ikma
lini tehlikeye düşürmüş ve mevcut sanayi mües
seseleri ve zirai alet ve makineleriyle nakil vası
talarının idame ve tecdidi imkânları 'zayıflamış, 
ve devlet içte ve dışta muazzam borçlar altına so
kulmuştur. Bir cümle ile ifade etmek lâzım ge
lirse iktisadi durumumuz hal için refah, istikbal 
için emniyet vermekten uzaktır. . 

Bütçe gerekçesinde (1950 den sonra dünya ta
rihinin emsalsiz iktisadi faaliyetlerinden birisi 
tatbik mevkiine konulmuş ve muvaffakiyetle ta
hakkuk ettirilmekte bulunmuştur.) deniliyor. Fil
hakika 1,480 milyonluk 1950 bütçesine nazaran 
1955 bütçesinin 3 milyara .yükselmiş olması iyi 
bir alâmettir. Lâkin bu yükselişte paramızın kıy-
metindeki tenezzül, eşya ve hizmet bedellerinde 
vukua gelen artışın devlet gelirlerine tesiri, yar
dımlar ve iç ve dış borçların kabarmasından hu
sule gelen fazlalıkların payı düşünülürse dünya 
tarihinin bu emsalsiz iktisadi hâdisesinde millî 
iktisadiyatımızdaki inkişaf m hakiki ölçüsü ve pa
yı meydana çıkar. 

Üzüntü ile işaret etmek lâzımdır ki, resmî de
ğeri ne olursa olsun Türk parası fiilî değerinden 
çok şeyler kaybetmiştir. Hükümetin kredi, para, 
emisyon, dış ticaret ve envestisman sahalarında 
takibettiği hatalı politikası neticesinde paramız 
zayıflamıştır. Bugünkü bir lira 1949 yılındaki 
bir lira ile aynı satmalma gücüne malik değil
dir. Son 4 yıl içinde bütçede hakiki inkişafın mik
tar ve nispetini görebilmek için aynı müddet için
de paranın ne miktar ve nispette za'fa uğradığı
nı göz önünde tutmak bu gayri tabiî şişkinlik un
surunu bertaraf etmek lâzımdır. Aksi takdirde eş
ya fiyatları ve hizmet karşılıkları gitgide artmak
ta olan bir memlekette değerini gittikçe kaybeden 
bir para ile ifadesine çalışılan yüksek rakamlı 
bütçelerle öğünmek ateşi durmadan yükselen bir 
hastanın yüzündeki pembeliği sıhhat alâmeti ola
rak iddia etmeye benzer. (Gülüşmeler, sağdan : 
Alkışlar.) 

Hükümet (isabetli bir iktisadi ve malî politika 
takibederek istihsali süratle artırdığını ve bunu 
temin için kısa zamanda çabuk netice veren zi
raat sektörünün ilk önce ele alındığını ve nitekim 
1952, 1953 yıllarında bu sahada büyük başarılar 
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elde edildiğini) ifade etmektedir. Bu iki yılda is
tihsalin artışı memnuniyetle müşahade edilen bir 
vakıadır, ^ükümet gerekçesinde (bir taraftan eki-
li§ sahasını artırmak, diğer taraftan istihsal veri
mini yükseltmek üzere hükümetin ittihaz ettiği 
bir sıra müspet tedbirin neticesi bulunduğu) ifa
de edilmek suretiyle bu netice hükümete mal edil
mektedir. Halbuki bu iddianın yanmasında hubu
bat, pamuk gibi zirai mahsullerin ekiliş ve ran
dımanları hakkında dercolunan rakamlar hükü
metin bu iddiasını teyidetmekten uzaktır. Bu cet
velde 1954 yılma ait ekiliş sahasının 12 861 bin 
hektara yükseldiği görüldüğü halde hububat ve 
pamuk ve pamuk istihsalinin daha az sahanın 
ekildiği 1952 - 1953 hattâ 1951 yılı mahsul mik
tarlarının cok altında olduğu yazılıdır. Randıman 
miktarında da yine bu cetvellere nazaran 1954 te 
bir hektara ancak 850 kilo hububat elde edilebil-
nıiştir. Halbuki 1952 yılında randıman 1 241,1953 
te 1 295 hattâ beğenilmiyen 1950 yılında 942 
kilodur. Netice şu olmuştur ki ittihaz olunan 
Î3$r sıra müspet tedbire rağmen 1951 yılında 
J^acaristan ve italya'dan, 1954 te ise Amerika'
dan buğday ithal etmek zorunda kalınmıştır. 
19,49 yılındaki büyük kuraklık yüzünden Mar
şa! yardımından faydalanmak suretiyle yapılan 
buğday ithalâtını şiddetle tenkid eden ve mah
sulün bol olduğu yıllarda (buğday ithal eden 
millet iken buğday ihraç eden millet olduk) 
diye propaganda yapan hattâ bu bütçe gerek
çesinde bile eski iktidarı ziraati tamamen ta
biatın lûtfuna terk etmiş olmakla suçlandıran 
bir iktidarın buğday ithaline mecbur kalışını 
anlıyoruz. Bizim anlamadığımız tabiatın cö
mert davrandığı yıllarda, idrak edilen bol mah
sulü kendi eser ve hünerleri gibi göstermek ve 
mahsulün az olduğu yıllarda yine iklim şartla
rını ileri sürerek kendisine mazeret aramak 
gayretidir. 

Kanaatimizce ziraat sektöründe istihsal met 
ve cezirleri iklim şartlarına bağlı olan bir mem
lekette hiçbir iktidar bir yılın mahsul fazlalığı 
ile Övünemez. Bu itibarla sık sık tekerrür eden 
ye devri olmasından endişe edilen kuraklık teh
likesini mehmaemken telâfi için Hükümetin 
esaslı ve geniş bir programla sulama işlerini 
ön « plâna almasında zaruret vardır. 

Hükümet sanayi ve madencilik safhasında da 
büyük yatırımların yapılmakta olduğunu ve fa-
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kat kurulmakta olan tesislerin istihale geçme
sinin bir zamana mütevakkıf bulunduğunu ifa
de ederek memleketi vâdesi belli olmıyan bir 
intizar içerisine sokmaktadır. Gerekçe bu zaman 
mefhumundan ne kasdedildiği, tesislerin hangi 
programa göre yapıldığı, ne zaman faaliyete 
geçebileceği, yatırılan sermayeyi kaç yılda itfa 
edeceği hususlarında en küçük bir malûmatı 
ihtiva etmemektedir. Gerekçede sermaye tera
kümünden ve banka kredileri hacminin sür
atle artışından da bahsedilmektedir. İkinci 
Dünya Savaşma katılmıyan ve bir nesil boyun
ca barış içinde yaşıyan memleketimizde serma
yenin teraküm etmeye başlaması tabiî ve he
pimizi sevindiren bir olaydır. Sermaye terakü
mü ve kredi hacminin genişlemesi bahsinde 
istihlâkten arta kalan kazanç bakiyelerinin te
raküm etmesi yanında enfilâsyonnist bir kredi 
ve para politikasının yaratmış olduğu suni pa
ra bolluğunun verdiği zahirî imkânları da te
emmül etmek yerinde olur kanaatindeyiz. Sa
nayi sahasında yapılan teşebbüssler izah olu
nurken yabancı sermayenin de geniş ölçüde ya
tırımlarda bulunduğu ilâve olunmaktadır. Ya
bancı sermaye mevzuunda öteden beri serd etti
ğimiz ihtirazi kayıtları muhafaza etmekle be
raber bu sermayenin emniyet şartlariyle muay
yen istihsal sahalarına gelmesini biz de arzu 
ederiz. Ancak yerli sermaye ile kurulmuş sanayi 
müesseselerinin himayesiz bırakılarak onların za
rarına ecnebi sermaye davetinde isabet bulun
duğuna kaaniiz. 

İmkânlarımız iyi hesaplanmak ve programlı 
olmak suretiyle sanayileşme hareketini can ve 
gönülden temenni ederiz. Üzerinde çalışılan sa
nayi grupDarı hakkında izahat verilirken bun
ların mühim bir kısmının 1950 den evvel temeli 
atılmış ilk meyvaları alınmış sanayi mevzuları 
olmaları bizi ayrıca sevindirmiştir. (Soldan 
gülüşmeler). Zira bizden sonra iktidara gelen 
partinin da aynı şeker, kâğıt, çimento, demir 
ve çelik sanayii kollarında yürümesi memleke
tin ihtiyaçUarını karşılamaya matuf sanayi ham
lelerinde attığımız ilk adımların isabetini gös
terir. Sanayileşme yolunda hükümetin yeni te
şebbüsleri izah ederken mevcudu da inkâr et
memesini temenniye şayan buluruz. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Sizin za
manınızda dört şeker fabrikası vardı. 
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NÜVİT YETKlN (Devamla) - Ogünkü 

şartlara göre o da iyi idi. 
REÎS — Devam edin efendim. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Meselâ çi

mento sanayiinin eskiden tamamen ihmal edil
miş olduğu yolundaki iddiada isabet bulunma
dığını bir misal olarak belirtmek isteriz. Mev
cut fabrikalar bir yana, bunların tevsii ve Mar
şa! yardımından faydalanmak suretiyle İzmir'
de bir yenisinin ilâvesi teşebbüsleri 1950 den 
evvel ele alınmış teknik ve malî imkânlar daha 
o tarihte hazırlanmıştı. Hakikat bu merkezde 
iken gerekçede hükümetin bu teşebbüslerde ma
zinin de bir payı bulunduğunu teslim etmemesi 
hayretimizi mucip olmuştur. Bundan başka yi
ne gerekçede iki devir çimento istihsalleri mu
kayese olunurken 1950 yılma kadar elde edilen 
fiilî istihsal rakamları verildiği halde 1950 den 
sonra nazari kapasite rakamlarının mukayese
ye esas tutulmasında ilmî bir isabet olmadığına 
da işaret etmek isteriz. 

Sanayi sahasında mevcut tesislerin tevsii ve 
bunlara yenilerinin ilâvesi cihetine gidilirken 
nasıl bir finansman programı tesbit ve takip 
olunduğu umumi efkârın meçhulüdür, iç fi
nansmanın nihai hal sureti, tervicine imkân 
görmediğimiz emisyona başvurmakla bulun
muş olsa dahi işin bir de üzerinde daha fazla 
titizlikle durulması gereken dış finansman cep
hesi vardır. Yalnız çimento sanayii için dışarı
ya 125 milyon lira, şeker sanayii için 150 mil
yon lira malzeme ve makine bedeli ödemek zo
runda olduğumuzu hatırlıyacak olursak kömür 
havzası amenajmanı, elektrik santralleri, Ka
rabük demir ve çelik tesislerinin tevsii, baraj
lar ve limanlar için 100 milyonlarca dış ödeme 
vasıtasına ihtiyaç olduğu görülür. Dış finans
manların bir kısmının kredi ile sağlanması 
mümkün ol!sa dahi gelecek yılların dış ödeme 
kabiliyetini ne ölçüde ipotek altına koyduğu
muzu da göz önünde tutmak gerekir. Yıllık 
ihracatımız mahsulün bol olduğu yıllarda 1,400 
miıyon, mahsûlün iyi gitmediği yıllarda ise 1,100 
milyon civarında döviz sağlamaktadır. Yıllık 
normali ithalâtımız ise 1,500 milyon liraya yak
laşmıştır. Şimdiden dış ticaret mübadelelerin
den mütevellit yıllık 500 milyon liralık bir açık 
meydana gelmiştir. Bize döviz taasrrufu temin 
edecek olan tesisler henüz temel kalındadır. 
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Mevcut döviz kaynaklarımız ise norma) ithalâ
tımızı bile karşılamıyor. Hükümet yeni tesis
lerin gerektirdiği dış finansmanları nasıl kar-
şılıyabilecektir? 

Yatırımlar mevzuunda bu endişelerimizi be
lirttikten sonra hububat ve hayvancılık mah
sullerinin değerlendirilmesi yolunda yapılmak
ta olan tesislerin Mzum ve zaruretine temas et
mek isteriz. Silo ve ambar inşaatı ile et ve ba
lık tesisleri daha 1948 -1949 yıllarında ele alın
mış memleket dâvalarmdandır. O tarihlere 
kadar 419 500 ton kapasitede silo ve ambar in
şa edilmiş, bu miktara sabık iktidarın Dünyâ 
imar ve Kalkınma Bankası nezdinde sağlanan 
kredileriyle 227 000 tonluk depolama kapasi
tesi ilâvesine tevessül olunmuştu. Sağlamış ol
duğumuz bu kredilerden bugünkü iktidar vak
tinde faydalanmış olsaydı silo ve ambar dâva
mızın tahakkukunda zaman kaybına meydan 
verilmemiş olacaktı. 

Et kombinalarının ikmali, soğuk hava tesis
lerinin inşası ve balık servetimizin değerlendi
rilmesi hususlarında da iktidar ağır hareket et
miştir. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri 
tarafından ele alınmış olmasından başka bir gü
nahı oUmıyan bu hayırlı teşebbüslerin yanlış 
anlayışlar ve dâvanın mahiyetine nüfuz edile
meyiş yüzünden sırf eski iktidarın verimsiz sa
halara yöneltilmiş yatırımları olarak vasıflan
dırılıp iki yıl yüzüstü bırakılmış olması ne ka
dar teessürü mucip ise, yanlış anlayıştan ayrı
lıp işle ilgili kurumun teşkili suretiyle yarıda 
kalan et kombinaları ve soğuk hava tesisleri 
gibi teşebbüslerin ele alınmış olmasını görmekte 
o derece memnunluk duyacağımız tabiîdir. Ge
rekçede yol, liman ve sanayi sahasındaki faali
yetlerden bahsedilirken bu mevzuların eski ikti
dar tarafından tamamen ihmal edilmiş olduğu 
ifade edilmekte ve fakat aynı gerekçede Hükü
met sanayi sahasında yapılan yatırımları izah 
ederken mukayeseler yapmakta ve bu muka
yeseleri yaparken de C. H. P. devrinde yapı
lan işleri dolayısiyle kabul ve itiraf etmekte
dir. Barajlar, elektrik santralleri, millî ban
kalar, binlerce kilometre demiryolu, şose ve 
köprüler, Sümerbank fabrikaları, Etibank tesis
leri, demir, bakır, krom, kömür ve linyit işlet
meleri, silolar, et kombinaları, soğuk hava te
sisleri, Devlete ve özel teşebbüse ait çimento, 
mensucat ve şeker fabrikaları... Bunlar hep sa-
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nayii ihmal eden devrin müstehlik maksatlara 
matuf akim inşaatıdır. 

Siyasi partilerin iktidarda hizmet görmeleri 
tabiîdir.. İktidar hizmet içindir. Dün yapılan
ları inkâr eden iktidardaki arkadaşlarımıza hiz
met inhisarcılığı iddiasında bulunmamalarını 
halisane tavsiye ederiz. İktidar dün yapılan 
işleri umumi efkârın hafızasından silmeye gay
ret ederse yarın kendi icraatını nasıl hatırlata
caktır? 

Aziz arkadaşlarım, dış ticaret ve tediye mu
vazenesi mevzuunda birkaç cümle ile görüşle
rimizi ifadeye çalışacağız. Geçen devrede 4 
sene Hükümete program fikrini telkin etmiş
tik. Biz memleketimizin teşkilât ve kabiliyet öl
çülerine bağlı kalarak, Avrupa'nın bir kısım 
demokrat memleketlerinde gördüğümüz geniş
likte plânlar talebetmedik. Hükümetten hâdi
selerin ve heveslerin arkasından koşar bir hale 
düşmemesini istedik. Asgari bir programlı yü
rüyüşe kıymet verilmesini temine çalıştık ve 
nihayet rejim bahsinde olduğu gibi Menderes 
hükümetlerine, Birinci Menderes Hükümetinin 
program ve va'dini hatırlattık. Zira Birinci 
Menderes Hükümeti hiç olmazsa bir yatırım 
plânı hazırlamak taahhüdünü almıştı. Bu hu
susta bize verilen ilk cevap «Biz totaliter plân
lara taraftar değiliz» şeklinde olmuştu. Uzun
ca bir müddet bu müdafaa ile münakaşalar 
idare edildi. Bu defa Bütçe Komisyonunda Sa
yın Başbakanı dinledikten sonra gördük ki bu 
bahiste yeni bir formül bulunmuştur. Başba
kan : «Bizim programsız olduğumuzu siz ispat 
edin!» demektedir. Bu formülün zarafetini eerh-
edecek değiliz. Hattâ Sayın Başbakanın : «Bize 
programsız diyemezsiniz» sözüne dayanarak her 
program sahibi hükümetin totaliter olmadığını 
sabit görmekten de fazla bir memnuniyet du-
yamayız. Acaba daha ne kadar zaman işlerimizi 
asgari bir programın disiplinine uydurmak ih
tiyacını münasip cümlelerle bertaraf etmek 
gayreti, bir program çizmek gayretinden daha 
kıymetli sayılacaktır? 

Bizim için program umumi efkâra, Büyük 
Millet Meclisine ifade edilmedikçe mevcut ol
madığı gibi yine Sayın Başbakanın söylediği 
gibi ömrü bir yıl sürecek bütçelerde şikâyet et
tiğimiz tesadüfi gidişi önliyecek ömürde ve kas
tettiğimiz mânada birer program değildir. 
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1952 ortalarından bu yana artık zorluklar 

içinde bunaldığı hissedilen Hükümetin günlük 
tedbirlerle kendisine yol açmaktan vazgeçece
ğini, envestisman faaliyetlerini bir disiplin al
tına alarak muvazene fikrine kıymet vereceğini 
ümidetmek isteriz. 

Muvazene fikri dış ticaret açıklarını kor
kunç göstermeye matuf değildir. Eskiden beri 
ifade etmiştik ki Türkiye gibi gelişme vetiresi 
içinde bulunan memleketler açık verebilirler 
yeter ki bu açıkları hakiki ihtiyaç ve faydaya 
cevap veren işlerden tevellüdetmiş olsun. 

Bizim için muvazene fikri imkânlarımızın 
hududu içinde kalmaktan ibarettir. İmkânları
mız, ihracat, uzun vadeli döviz istikrazları ve 
nihayet kısa vadeli ticari kredilerden ibaret ol
duğuna göre, mutlaka bu hudut içinde kalmaya 
mecbur olduğumuzu unutmamak lâzımdı. İşte 
Hükümet bu hududu aşmış ve böylece bir dış 
ticaret buhranı içine girmiştir. 

Bu buhran iki seneden beri bütün kötülük-
leriyle hâd bir döviz darlığı şeklinde tezahür 
etmektedir. Ayrıca dış tediye imkânlarının teh
likeden âri olmıyan bir unsuru, yani kısa va
deli ticari krediler fazlasiyle kullanılarak git
tikçe büyüyen dalgalı bir borç yığını altına 
girilmek suretiyle âti imkânlarımızdan önemli 
bir kısmı peşinen ifna edilmiştir. Bu durum
da Hükümet, başladığı envestismanları kurtar
mak mecburiyetiyle istihlâk maddeleri ithalâtını 
esaslı surette daraltmıştır. önümüzdeki yıllarda 
daha da daraltmaya mecbur kalacaktır. Bunun
la envestisman faaliyçtinde bir emniyet temin 
edilebileceğini sanmıyoruz. 

Korunması düşünülen envestisman faaliyet
leri derken artık en cok devlet envestismanla-
rmdan bahsedilir bir devirde olduğumuz dik
kati çekiyor. Eldeki pek kıt döviz imkânları baş
lanmış her işe kâfi gelmeyince istihkak sahiple
rinden bâzılarını feda etmeye katlanmaktan baş
ka çare bulunamaz. İstihlâk ihtiyaçlarından baş
ka hususi teşebbüs faaliyetleri de tazyik edil
miştir ve edilmektedir. Hususi sanayiimizin ye
dek parça ve iptidai madde darlığından ne ka
dar bunaldığı, ziraat alet ve makineleri ve nakil 
vasıtaları için parça buhranı çekildiği artık 
kimsenin meçhulü değildir. 

İşin daha feci mevcudiyetleri ve çoğalışları 
iktidar için propaganda ve iftihar vesilesi olan 
sınai müesseselerden, hattâ 1950 den sonra ku-
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rulmuş olanlar dâhil birçoğunun hammadde, 
makine ve yedek parça ithal edememek yüzün
den kapanması veya faaliyetini tahdide mecbur 
kalması ve bu yüzden binlerce işçinin açıkta bı
rakılmasıdır. Bu. hal aynı branşlarda yeni tesis
leri kurmanın sebep ve mânasını ortadan kaldır
dıktan başka yenileri kurulsa dahi âkibeti hak
kında acı misaller teşkil etmektedir. îthal zor
luklarının ve tercihteki idaresizliklerin • kötü 
âkibetleri sadece bundan ibaret de değildir. Kö
mür havzalarında bulunanlar gerek istihsaldeki 
düzensizliğin ve gerekse sık sık vukua gelen ka
zaların başlıca âmilleri arasında işletme için ge
rekli ithal maddelerinin bulunmayışını zikret
mektedirler. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bunlar elbette ki 
bir kapris neticesi değildir. Hükümet Türkiye'
de iş başına gelmiş bütün hükümetler gibi en iyi 
niyetlerle bu memleketin inşası hizmetinde hak
lı bir muvaffakiyet aramıştı. Fakat ne yazık ki, 
iyi niyetlerini programsızlığı mahkûm etmiştir. 
Müstehlik halk gittikçe artacak sıkıntılarla kar
şı karşıyadır. Türk müstehliki memleketin kal
kınmasında fedakârlık kabul etmesini bilmiştir. 
Fakat hesapsız ve ölçüsüz bir idarenin doğurdu
ğu mahrumiyetlerle tahammülünü israf etmek
ten ve aşmaktan sakınmak lâzımdır. 

ihracattaki buhranımızın tezahürlerinden 
bizce mühim olanı ihracat maddeleri maliyetle
rinin yükselmekte olmasıdır. Normal ekonomili 
memleketlerin ve başlıca E. P. U. memleketle
rinin verdiği fiyatlarla satış yapmakta zorluk 
çekiliyor. Bu sebeple ister istemez ihracatımız 
Avrupa iktisadi iş Birliği dışına doğru şiddetli 
bir cereyana tâbi olmuştur. Zaman zaman 
E. P. U. dışı memleketlerine ihracatımızın dur
durulduğu veya kontenjanlara bağlandığı gö
rülüyorsa da bunlar hastalığı tedavi edecek 
mahiyette tedbirler değildirler, önümüzdeki 
yılların Ağustos ve Eylül aylarında hükümetin 
başka ne gibi tedbirlere başvurmak zorunda 
kalacağım düşünmemek mümkün değildir. 

. Avrupa iş Birliği Teşkilâtında lâyık oldu
ğumuz yeri alamadığımızı esefle görüyoruz. Al
manya gibi, Fransa gibi büyük iktisadi potan
siyele sahip memleketler dahi sıkıntılı zamanla
rında bu teşkilâtın zihniyeti içinde zorlukları
nı halletmek imkânını bulmuşlardır. Biz ise 
1952 ortalarından beri devamlı suretle dalgalı 
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dış borçlar içine döndükten sonra Avrupa iş 
Birliği Teşkilâtından faydalanamadığımız gibi 
bu borçları ödemek için yıllarca alacaklıları 
bekletmenin mânevi zararına mâruz bırakıldık. 
Üstelik dış memleketlerde ticari itibarımızı ze
deledik. Bu hal dış münasebetlerimizin en tees
süf edilir hadisesidir. Son zamanlarda yapıl
maya başlanan anlaşmaların verdiği fırsattan 
faydalanarak hükümetin yeniden itimat telkin 
eden bir politika hazırlamasını bekleriz. Böyle 
bir politikanın unsurlarından birisi de Merkez 
Bankamızın durumunu ıslah olmalıdır. Bu ban
ka is'af edemiyeceği besbelli olan ithal lisans
larını kabul etmekten ve harice karşı bütün te
diye aksaklıklarının mesulü görülmekten kur
tarılmalıdır. Bu hususta hükümetten başka, bir 
anonim şirket olan Merkez Bankası da vazife 
ve mesuliyet sahibidir. 

Muhterem arkadaşlar; kabul ve teslim etmek 
lâzımdır ki; hakiki iştira gücünü istihsal yara
tır. Hakiki istihsale dayanmıyan iştira gücü 
Devlet eliyle tevzi edilen iştira vasıtalarından 
ibaret kalmaya mahkûmdur. Dağıtılan iştira gü
cü Merkez Bankasının membalarından tedarik 
edildiği takdirde para hacmmda vukua gelen 
gayritabiî artışlar ile hâdisenin para kıymeti 
üzerinde müessir olmaması imkânı yoktur. Ni
tekim bizde de böyle olmuştur. Ve böyle olmak
tadır. Diğer taraftan kalkınma faaliyetleri için 
takibedîlen kredi politikası paranın kıymetine 
bir başka tesir yapmaktadır. E] altındaki ban
kalarda kısa vadeli membaların seferber edilme
si ve bu halin binnetice Merkez Bankası memba-
lanna tazyik yapması d,a para hacmini şişirmek
te ve para kıymetini zedelemektedir. 

Bütçe gerekçesi emisyon hacmmda gayrita
biî bir şişkinlik olmadığını ifade ve son bir yıl
da bankmot ve senedat cüzdanı hacmmdaki isti
haleleri belirterek fazla farkı iş hacmmdaki ge
nişlemeye atfetmek gayretine düşmektedir.' Para 
hacmi yalnız Merkez Bankası bankmotlarmdan 
ibaret değildir. Buna banka paralarını da kat
mak lâzımdır. Sadece Merkez Bankasındaki 
bankmot ve mevduat toplamından ibaret para hac
mi 1951 sonunda 1,452 milyon lira idi. 1952 so
nunda 1,534 milyon, 1953 sonunda 1,900 milyon, 
1954 sonunda 2,229 milyondur. Seyyaliyetlerini 
olduğu gibi ortaya döken bankaların tazyiki ile 
ve sonra Toprak Ofisin tesis ve tedvir sermayesi 
ihtiyaçlariyle Merkez Bankası senedat cüzdanı-
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tir M bu para hacmim kabarttıkca 

kabartmaktadır. Mevzuubahis senedat cüzdanı 
1951 sonunda 1,434 milyon lira idi. 1952 sonun
da 1,734 milyon, 1953 sonunda 2,628 milyon iken, 
1954 sonliıda 2,568 milyon lira olmuştur. 5.II. 
1955 te 2,660 milyon liradır. 

Para kıymetine zararı dokunmamak için Mer
kez Bankası kredilerinin ancak kısa vadeli işler
de kullanılması lâzımdır. Taki muameleler o kı
sa vâdeler içinde kendi kendilerini tasfiye etsin
ler. 

Piyasaya çıkarılan paralar kısa vâdeler dâ
hilinde vazifelerini gördükten sonra yeniden 
Merkez Bankasına avdet ederek piyasadan çe
kilsinler. Piyasada mekân tutarak beri taraftan 
artmamış olan mal ve hizmet karşısında yüksek 
bir seviye göstermesinler, piyasada mevcut ki
fayetsiz bir arza mukabil tatmin edilmiyen bir 
talep vücuda getirmesinler. Bankanın kısa va
deli membaları uzun vadeli işlere tahsis edil
dikleri takdirde o işlere uzun vâdeler dâhilinde 
yaratacakları mal ve hizmet meydana gelinceye 
kadar yine bir şişkinlik tesiri yaparlar ve fi
yatları yükselmeye veyahut hâdisenin öteki 
cephesi olarak para kıymetini düşürmeye âmil 
olurlar. Zira para hacmi olmas lâzımgelenin 
fevkinde kalır, yani piyasada para arzı çok ve 
para talebi az olur veyahut bilmukabele mal ve 
hizmet talebi çok mal ve hizmet arzı az olur. 
Bizdeki hal budur. 

Tutulan para politikası ve kredi politikası
nın tesiri ile toptan fiyatlar daimî tereffü ha
lindedir. İstanbul Ticaret Odası bültenlerine na
zaran 1950 Mayısında 3368 iken, Aralık 1954 de 
4495. Demek % 33 bir tereffü. Perakende fi
yatlar yükselme istikametindedir, aynı bülten
lere göre hayat pahalılığı 1950 Mayısında 3112 
idi. Aralık 1954.te 4164 tür. Demek % 34 bir 
yükselme. 1950 vasatisine nazaran 1954 te yıl
lık vasatiler fiyatlar için % 25, hayat pahalılı
ğı için % 29 yükselmiştir. Bu fiyat yükselme
lerinin sabit ve dar gelirler için sıkıntı tevlid-
ettiği ve edeceği gayrikabili inkâr olmakla be
raber istihsal maliyetlerini yükseltmek bakı
mından da tesir sahibi olduklarım teslim etme
mek imkânı yoktur. Paranın haricî kıymetin-
deki düşüklük daha da endişe vericidir. 1950 de 
resmî piyasa dışında dolar 451 kuruştan yuka
rı çıkmamıştır, Halen 700 kuruşu aşmış bir se-
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viyecledir. Altının safi gramı Mayıs 1950 de SQ2 
kuruştu, bugün 800 kuruşu geçmiş olduğunu 
görüyoruz. Bugün ortada ne 280 kuruşluk do
lar ne 66 kuruşluk İsviçre frangı ne de 785 ku
ruşluk isterlin vardır. Bu fiilî kıymet zayiatı 
yanında deblokaj dövizlerinin, tevzin fonu dö
vizlerinin, bâzı mevsimlerdeki isterlinlerin ifa
de ettikleri kıymet zayiatı resmî damgalar ile de 
teyidedilmektedir. Sağlam bir maliye ve imti-
ııan verici bir iktisadın aradığı müstakar para 
yerine ortada âdeta koşarak yürüyen bir istik
rarsızlığın vücudunu inkâr etmek bugün ne hü
kümet için ne de bir başkası için mümkündür. 
İlâve etmeye lüzum yoktur ki, malî ve iktisadi 
vaziyetin bu zayıf noktaları üstünde de bütçe 
gerekçesi sükût etmektedir. Memleket parası 
fiiliyatta kıymetini zayi etmeye başlayınca mû-
taden ithalât teşvik görmeye, ihracat müşkü
lâta uğramaya istikamet tutar. Mallarımızın do
lar sahasına istediğimiz gibi açılamamasına hat
tâ Avrupa Tediye Birliği memleketlerinden ko
pup yeniden klirinkli memleketlere süratli 
adımlarla yol almasına paramızın kıymetindeki 
bu zayiatı da müessir görmemekliğimiz müm
kün değildir. Müstakar para her hangi bir mem
lekette iktisadiyatın aradığı en başlı emniyet 
şartlarından biridir. Bilhassa sermaye parada 
istikrar arar. Yerli sermaye, ecnebi sermaye pa
rada istikrar görmek ister. Paramız maalesef 
bu istikrardan mahrumdur, ve istikrara ne za
man kavuşacağı hakkında ufuklarda en ufak bir 
işaret de yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; 1955 bütçe gerekçesinde 
1954 yılı bütçe tatbikatı hakkında verilen iza
hatta üzülerek ifade etmeliyiz ki, bu gerekçe
lere hâkim olan hakikatları olduğundan farklı 
göstermek gayretinin birçok misalleri ile dolu
dur. Filhakika gerekçede 1954 bütçe tatbikatı 
ihzarında gösterilen titizlik ve samimiyet saye
sinde tahminlere tamamen uygun bir şekilde ve 
kemali muvaffakiyetle devam ettiği belirtil
dikten sonra mevzu gelir tahsilatı, tahsisatın 
kullanılması, Hazine muameleleri ve devlet bor
ları bakımlarından izah edilmektedir. 

Evvelâ iddiaların aksine olarak 1954 bütçe
sinin ihzarında samimî davranıldığmı kabule 
imkân yoktur. Samimî bütçe her şeyden evvel 
devlet hizmetlerinin istilzam etiği bütün mas
raf karşılıklarının bütçede yer alması halinde 
bahis konusu olabilir. Halbuki aşağıda 1955 
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bütçesinin tahlili sırasında bütçe dışı bırakıldı
ğına ayrıca işaret edeceğimiz esaslı birtakım 
kalemler bir tarafa geçen seneden itibaren me
murlara yılda üç maaş nispetinde verilen tah
sisat ve emekli, dul ve yetim maaşlarına yapılan 
zamlar gibi karşılıklarının bütçeye konulması 
mevzuunda münakaşa dahi mümkün ve caiz ol-
mıyan birtakım masraflar samimiyetinden bah
sedilen bu bütçede yer almamıştır. Komisyon 
müzakereleri sırasında sorulan bir suale Sayın 
Maliye Vekili tarafından verilen cevaptan anlı
yoruz ki, bu masraflar için yapılan ödemeler 
yılda en az 160 milyon lira civarındadır. Nite
kim bu tahsisat ve zamlar karşılığının 1955 büt
çesine konulmuş bulunması da geçen yıl bütçe
sinin ihzarında samimiyet ve titizlikle hareket 
edilmediğinin bizzat iktidar tarafından itiraf 
edilmesinden başka türlü tefsir olunamaz. Ge
lirlerin az bir farkla da olsa tahminleri tutma
sında ise 1954 yılında kaydedilen fiyat artışla
rının büyük rolü olduğu meydandadır. Filhaki
ka 1954 yılında 1953 yılına nazaran millî gelir
de en az % 10 nispetinde bir düşme olduğu tah
min edildiğine göre 1954 yılında devlet gelir
lerinden 280 milyon liralık bir artış kaydedil
miş bulunmasını normal bir gelişmenin neticesi 
olarak mütalâa etmeye imkân yoktur. Gerekçe
de ve mesul şahısların beyanlarında hiç temas 
edilmiyen bu gayritabiîliği biraz evvel yükse
liş nispetlerine temas ettiğimiz toptan eşya fi
yat endeksleri izah etmektedir. Vergi ve resim
lerin fiyat hareketleri ile sıkı irtibat ve alâka
sı malûm olduğuna göre gelirlerdeki artışın ha
kiki sebebi de kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Normal ve hakiki gelir artışı ile alâkası ol-
mıyan bu zahirî gelişmeyi bir muvaffakiyet gi
bi mânalandırmak mümkün değildir. 

Gerekçenin 1954 bütçe tatbikatı vesilesiyle 
Hazine muamelelerine ve bahusus dış borçları 
alâkadar eden kısmı da dikkate şayandır. Ger
çekten mazide akdedilen istikrazların sadece 
müstehlek masraflar için yeni iktidar borçlan
malarının ise münhasıran iktisadi kalkınmamız 
için yapıldığı yolundaki gayriciddî ifadeler bir 
tarafa 1950 yılından 1954 yılı sonuna kadar 
yeni iktidar tarafından dış borçlarda 209 mil
yonluk bir ödeme yapılmış olduğu iddiasının 
hakikatla hiçbir alâkası bulunmadığını bizzat 
Maliye Vekilinin Bütçe Komisyonunda bir sua-
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le verdiği cevaptan anlıyoruz. Filhakika mym 
Maliye Vekilinin de açıkladığı üzere ödendiğin
den bahsedilen 209 milyon liranın 15f milyon 
lirası aslında îngiliz ve Fransız teslitiat kredi
lerinin tasfiyesi için yapılan anlaşmalardan ile
ri gelmektedir. Eski iktidar zamanında ele alın
mış bulunan bu tasfiye mevzuunda Menderes 
Hükümetince bir anlaşmaya varılmış olmasını 
memnunlukla karşıladığımızı kaydetmekle be
raber bu tasfiyeyi gerekçe gibi resmî bir vesika
da ödeme şeklinde ifade etmek kanaatimizce 
doğru bir hareket olmasa gerektir. 

Devlet borçlarında bir eksilme şöyle dur
sun; ehemmiyetli bir artışın mevcudiyeti Büt
çe Komisyonunda elde edilen rakamlardan an
laşılmaktadır. Bu raporlardan öğrendiğimize 
göre 31 Mayıs 1950 de 2 402 300 lira olan borç 
yekûnu 31 . XII . 1954 te 3 271 740 liraya 
yükselmiş bulunmaktadır. Bu suretle dört, yıl 
zarfında Toprak Mahsulleri Ofisinin boraları 
dâhil, devlet borçlarında 869 milyon liralık bir 
artış mevcuttur. Buna emanetlerle kömür za
rarları, pamuk satış kooperatiflerinin zararları 
gibi bu hesaba intikal ettirilmemiş rakamlar da 
ilâve edilirse 4 yıl zarfında devlet borçlarında-
ki artışın bir milyarı bulduğu kolaylıkla görü
lür. 

Borçlar mevzuunda üzerinde durulması ica-
beden bir başka mesele de İktisadi Devlet Te
şekküllerine Hazine kefaletiyle Merkez Banka
sından temin edilmekte olan kredilerle alâkalı
dır. Hükümet Toprak Mahsulleri Ofisi hariç ol
mak üzere bu yolun kapandığını iddia etmekte
dir. Hakikat ise bu teşekküllerin Merkez Ban
kası membalarından faydalanmalarında ve 
borçlanmalarında sadece isim ve metot değişti
rildiği merkezindedir. Gerçekten bu teşekkülle
rin düne kadar Merkez Bankasında Hazine ke
faletiyle aldıkları ve devlet borçlan meyanmda 
mütalâa edilen krediler şimdi değişik adlar ve 
yeni metotlarla anılmaktadır. Bu yeni metotlar 
ve teşekküller için borçlanmaları gizlemekte 
pek maharetli bir buluş addedilse bile hakiki 
durumu değiştirecek mahiyet taşımamaktadır. 

Nihayet 1954 yılı bütçe tatbikatında üze
rinde durulması icabeden bir nokta daha vardır 
ki bu cihete kısaca temas etmekte fayda görü
yoruz. Yukarda da işaret edildiği üzere yılda en 
az 160 milyon lira civarında olduğu anlaşılan 
ve karşılığı 1954 bütçesine komümıyan harca-
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maların normal bütçe tasarruflarından mı yok
sa diğer bir k;şım hizmetler karşılığı olarak 
bütçeye konulan ödeneklerin asıl hizmetler ih
mal edilerek elde edilen sözde tasarruflardan mı 
ileri geldiği hususu aydınlanmamış bir mesele 
olarak ortadadır. Sayın Maliye Vekili komisyon 
müzakerelerinde bu hususa mütedair olarak soru
lan suali bütçe hesaplarının henüz alınmadığı 
mucip sebebi ile cevaplandırmamıştır. Aynı 
zamanda Büyük Millet Meclisinin bütçe üzerin
deki mutlak tasarruf hakkiyle de pek yakından 
ilgili olan bu mevzua işaret etmekle iktifa edi
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım; gerekçenin 1955 bütçe
sinin tetkik ve tahliline ayrılan kısımda 1955 
bütçesi şu şekilde takdim, edilmektedir: (Uzun 
yıllar sözü edilmiş olduğu halde bir türlü ta
hakkuk ettirilemiyen bütçe denkliği prensibini 
iktidarımızın 1954 yılında gerçekleştirdiği ve 
bu suretle programa dâhil hususlardan birisini 
daha tahakkuk ettirdiği malûmdur. Takdim et
mekte bulunduğumuz 1955 malî yılı bütçesi de 
denktir ve iktidarımızın denk bütçesini teşkil 
etmektedir.) Acaba 1955 bütçesi hakikatta id
dia edildiği gibi denk midir? Bütçe denkliği 
üzerindeki tartışmalar zaruri olarak tahminlerin 
isabetli olup olmamaları ile ilgilidir. Evvelâ 
hakiki ve samimî bir bütçede Devlete ait veya 
Devlet faaliyetleri ile ilgili olmakla beraber 
bütçe dışında idare edilen bilûmum teşekkül ve 
müesseselerin sermaye ihtiyaçları bütçeden kar
şılanmak lâzımdır. Saniyen iş başında bulunan 
Hükümetin iktisadi ve sosyal mülâhazalarla 
emri altında bulunan Devlet teşekkül veya mü
esseselerine empoze ettiği fiyat ve tarife bedel
leri yüzünden bu teşekkül ve müesseselerin 
uğradıkları zararlar da her yıl bütçeye konul
mak icabeder. Meselâ Toprak Mahsulleri Ofi
sinin hububat ve Etibankm kömür satışlarından 
mütevellit zararları gibi. 1955 bütçesinde bu 
«ararların karşılığı da görülmemektedir. Hükü
met politikasının bir neticesi olarak yapılan 
bu yatırımlar ve duçar olunan zararlar haki
katta doğrudan doğruya veya dolayısiyle Mer
kez Bankası kaynaklarından karşılanmıştır. Bu 
tutumun iktisadi sahadaki menfi tesirleri ma^ 
lûmdur. Bu tatbikat karşısında bütçe denkliğin
den bahsedilmesi tamamen isabetsizdir. Yukarda 
ileri sürdüğümüz mütalâalar nazari bir takım esas-
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larm müdafaası mahiyetinde telâkki edilmemelidir. 
Bizzat bugünkü iktidar bu mevzudaki görüşlerini 
muhalefette olduğu gibi iş başına geçtikten sonra 
da sarih olarak ifade ve beyan etmiş bulunmakta
dır. Gerçekten Demokrat iktidarın ilk bütçesi 
olan 1951 bütçe gerekçesinde bu prensip şöyle
ce ifade edilmektedir : (Devlet gelir ve giderleri
nin umumi bir muhasebesi yapılarak bizde devlet 
açıklarının her seneye isabet eden miktarı sahih 
olarak hesabedilmek ve bilinmek icabederse katma 
bütçelerle İktisadi Devlet Teşekküllerinin binne-
tice devlet hazinesine intikal edecek olan açıkla
rını da hesaba katmak zaruri olur.) 

Yine aynı gerekçede; (Katma bütçelerle İkti
sadi Devlet Teşekküllerini de içine alan bir yıl
lık devlet faaliyetinin yılın başlangıcında hakiki 
muhasebesini yapabilmek ve hakiki durumu ol
duğu gibi görebilmeyi mümkün kılacak bir hesap 
sisteminin kurulması lüzumu kendisini hissettir
mektedir.) 

Denilmek suretiyle bu prensibin tatbikatında 
tutulacak yol da belirtilmiş bulunmaktadır. Gö
rülüyor ki, bizzat bugünkü iktidarın devlet büt
çesinde vuzuh, samimiyet ve denklik anlayışı büt
çe dışında idare edilen birtakım teşekkül ve mües
seselerin binnetice hazineye intikal edecek açıkla
rının da hesaba katılması yolundadır. Bu itibarla 
1955 bütçesindeki denklik iddiasını bizzat iktida
rın anlayışı bakımından da isabetli bulmaya im
kân yoktur. 

Masraf bakımından bütçede denklik iddiası
nın isabetsizliğine böylece işaret edildikten sonra 
şimdi bir an için masraf karşılıklarının bütçeye 
tamamen konulmuş olduğunu farz ve kabul ede
rek mevzuu bir de gelirler zaviyesinden mütalâa 
edelim : 

1955 bütçesi gelir tahminlerine göre Arazi 
Vergisinin umumi muvazeneye alınmasından ve 
nispetinin artırılmasından mütevellit farklarla 
Musul petrolünden alınacağı umulan fazlalık ha
riç 1955 gelir tahsilatının 1954 e nazaran 450 
milyon fazla olacağı umulmakta ve bütçe denkli
ği iddiası gelir bakımından bu tahmine dayan-
makktadır. 

Bilindiği gibi devlet gelirlerinin bir kısmı bir 
evvelki yılın kazanç ve iratları üzerinden alınır. 
Meselâ 1955 yılındaki Gelir ve Kurumlar Vergisi 
tahsilatı hizmet erbabına ait olanlar hariç 1954 
takvim yılı kazanç ve iratları ile alâkalıdır. 1954 
yılında ise umumi iktisadi şartların bir neticesi 
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olarak kazanç ve iratların bir evvelki yıla yani 
1953 yılı kazanç ve iratlarına nispetle daha dü
şük olması kuvvetle muhtemeldir. Şu halde 1954 
yılı. kazanç ve iratlarına istinadeden vergi kate
gorilerinde 1955 yılında bir artış hem de 200 mil
yondan fazla bir artış beklenmesini isabetli göste
recek hiçbir sebep mevcut değildir. Vasıtalı ver
gilere gelince; bir taraftan henüz .taayyün etmi-
yen zirai vaziyet diğer taraftan dış ticaret ve te
diye sahasında uğradığımız güçlüklerin neticesi 
olarak hammadde ve yedek parça hususunda çeki
len sıkıntıların iş ve istihsal sahasındaki menfi te
sirleri 1955 yılının iş ve mübadele hacmmda 
1954 yılma nazaran büyük ölçüde bir artış olaca
ğı hususunda şimdiden bizi nikbinliğe sevk edecek 
bir manzara arz etmektedir. Buna rağmen vası
talı vergilerde bir artış olsa bile buradaki artış an
cak Gelir ve Kurumlar vergilerindeki muhtemel 
düşüklüğü telâfi edebilir. Her halde önümüzdeki 
yılın vergi tahsilatında arkada bıraktığımız yılın 
menfi tesirleri az çok malûm, buna mukabil önü
müzdeki yılın müspet tesirleri muhakkak değil
dir. Böyle olunca 1955 yılında 1954 yılma naza
ran gelir tahsilatında 500 milyona yakın normal 
bir artış ummak isabetli bir hareket sayılamaz. 
îleri sürdüğümüz bu mütalâalardan başka Musul 
petrollerindeki hissemizin 4 yıllığını birden tah
sil imkânsızlığı ve Arazi Vergisinin hazineye dev
ri ve nispetinin artırılması taleplerinin Yüksek 
Meclisçe reddi ihtimali karşısında 1955 bütçesin
deki denklik iddiası gelir tahminleri bakımından 
büsbütün mesnetsiz kalır. Bununla beraber 1955 
bütçesinde umulan gelirlerin elde edilmesinin bir 
yolu mevcut olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu 
yol kredi fiyat ve masraf politikası ile esasen 
mevcut enfilâsyonun daha da körüklenmesi ve 
bunun neticesi olarak fiyatların yükselmesinden 
ibarettir. Hiç şüphesiz enflâsyoncu kuvvetlerin 
tazyiki altında fiyatların yükselmesine muvazi 
olarak devlet gelirlerinin zahirî artışına karşı söy
lenecek bir sözümüz olamaz. Eğer hükümetin ge
lir mevzuundaki tahminleri hakikaten böyle bir 
ümide bağlı ise bu yoldan tahakkuk ettirilecek bir 
bütçe denkliğinin memleket için pek zararlı ola
bileceğini peşinen kabul etmeliyiz. 

Denklik iddiası üzerindeki düşüncelerimizi 
bu suretle belirttikten sonra şimdide' üç mil
yarlık bütçenin mahiyetini gözden geçirelim: 
Gerekçede 1955 bütçesinin tahliline geçilmeden 
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önce bu bütçenin denkliği birkaç defa teyide-
dilmekte ve bütçe rakamlarının bugünkü sevi
yelere vâsıl olmasında ve denkliğin sağlanma
sındaki muafiyetin (memleketin maddi ve mâ
nevi kaynaklarının değerlerini çok iyi takdir 
etmiş ve bu değerleri vatandaşların refahını 
artırmak gayesi ile seferber etmenin yollarını 
bulmuş isabetli bir iktisadi ve malî politikanın 
plânlı ve tedrici neticesi olduğu) belirtilmiştir. 
Bu isabetli iktisadi ve malî politikanın plânlı 
ve tedrici neticelerini daha iyi belirtmek için de 
1950 ve öncesiyle 1950 den sonraki devreye ait 
çeşitli mukayese tabloları hazırlanmıştır. İki 
devreyi ilgilendiren memleket ve dünya şartla
rını objektif bir görüşle mütalâa etmekten pek 
uzak bulunan ve bütçe gerekçesinden ziyade si
yasi propaganda edebiyatına birer misal olarak 
alınması mümkün olan bu iddialar ve mukaye
seler üzerinde uzun boylu durarak vaktinizi al
mak istemiyoruz. Yalnız bu münasebetle şu ka
darını ifade etmeliyiz ki, 1950 de iktidarı devir 
alan Demokrat Parti birinci cihan harbinden 
ve İstiklâl mücadelesinden maddeten ve manen 
harap ve takatsiz çıkan asırların birikmiş ih
malinin ve talihsizliklerinin bir neticesi olarak 
her sahada imkânsızlıklar ve mahrumiyetler 
içinde kıvranan yoldan, köprüden, elektrikten, 
nakil vasıtasından, mektepten, fabrikadan, li
mandan, bankadan, sermayeden, teknikten, mü
teşebbislerden mahrum, mahdut işletmelerini ec
nebilerin sömürdüğü ve bütçesinin başlıca vari
datı aşardan ibaret bulunan bir vatan teslim al
mamıştır. Çok farklı dünya ve memleket şartla
rı içinde maddi ve mânevi her sahada hemen 
hemen sıfırdan başlamış bir iktidarla bu iktida
rın bütütn bu mahrumiyetler ve imkânsız
lıklara rağmen yapabilmiş oldukları teva
rüs etmiş ve pek müstesna dış yardım
lardan faydalanmış bir iktidarın icraatı hem 
de bütçe gerekçesi gibi bir billî vesika
da mukayese edilirken siyasi propaganda 
uğruna hakikatlara bu derece arka çevirmek 
en hafif tâbirle haknaşinaslıktır. Bu hususu 
böylece tesbit ettikten sonra şimdi asıl mevzuu-
muza dönelim. Bütçelerimizin normal iktisadi 
gelişmemezin bir neticesi ve bu gelişmeye mu
vazi olarak yıldan yıla artmasından memnunluk 
duymıyacak ve bunu iş başında bulunan hükü
metler için bir başarı saymıyaeak hiç bir va
tandaş tasavvur edilemez. Bahusus bizim gibi 
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asırlarca ihmale uğramış bir memlekette vatan
daşların haklı olarak Devletten bekledikleri hiz
metlerin her gün biraz daha genişlemesi, imar 
ve kalkınma gayretlerine daima artan bir hızla 
devam edilmesi bir siyasi teşekkül olarak bizi 
sadece memnun eder. Bu mevzuda bizim üzerin
de durmak istediğimiz nokta evvelâ bütçeleri
mizde son yıllarda görülen artışlardan ne ka
darının normal bir gelişmenin ve ne kadarının 
gayritabiî birtakım âmillerin neticesi olduğunu 
araştırmak ve bu suretle katedilen hakiki mesa
feyi ölçmek, saniyen bütçelerle takibedilen mas
raf politikasının iktisadi sahadaki muhtemel te
sirleri üzerine hükümetin dikkat nazarım çek
mekten ibarettir. 

Birinci konuda tam bir fikir edinebilmek 
için her şeyden evvel bugünkü bütçe rak-
kamlarmı hakiki değerlerine irca etmek zaru
reti aşikârdır. Filhakika bütçeler bir mânada 
hükümetçe hazırlanan bir yıllık iş programının 
para ile ifadesi olduğuna göre iki devre arasın
da katedilen mesafeyi doğru olarak tesbit ede
bilmek için her şeyden evvel bu mukayeselere 
esas olarak alman devreler zarfında para değe
rinin sabit kalıp kalmadığı bilinmek icabeder. 
Bu nokta açıklanmadıkça iki devre zarfındaki 
mutlak bütçe rakamlarının mukayesesinden 
doğru sağlam bir netice çıkarmak mümkün de
ğildir. 1950 ile 1954 yılları arasında toptan eş
ya fiatlarmda husule gelen tereffüü yukarda 
belirtmiştik. Türk parasının bu devre zarfında 
yüzde yirmi üç bir tenazzüle uğradığı bu en
dekslerin tetkikinden anlaşılmaktadır. Mevzu 
çeşitli bütçe masrafları bakımından tetkik edi
lirse düğme nispetinin asgarî yüzde 25 den aşa
ğı olmadığı neticesine kolaylıkla varılabilir. 
îki devre arasında para değerindeki bu düşme 
göz önünde tutulursa 1950 deki para değeri ile 
1955 bütçesinin yekûnu 2 976 milyon lira olma
yıp hakikatta sadece 2 350 milyon lira civa
rında olduğu görülür. Vardığımız bu netice 
önümüzdeki bütçe yılında fiyatların sabit ve 
bugünkü seviyelerde tutunacağı faraziyesine 
dayanmaktadır. Bir taraftan fiyatlardaki de
vamlı yükseliş temayülü göz önünde tutulur ve 
diğer taraftan bizzat 1955 bütçesi ile takibedi
len ve aşağıda temas edilecek olan masraf po
litikasının fiyat artışlarını körükliyeceği hesa
ba katılırsa 1955 bütçesinin tatbikatından ara-
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daki farkın daha da azalacağı ifade edilebilir. 
Diğer taraftan yaptığımız bu tahliller aynı za
manda ekonomimizin ihmal edilemiyecek ciddî 
tehlikelerle karşı karşıya olduğunu da açıkça 
ortaya koymaktadır. Filhakika para, kredi ve 
bütçe politikası ile devamlı şekilde ve aşırı öl
çülerle yaratılmakta olan iştira gücü ekonomi
miz üzerindeki enfilâsyoncu kuvvetlerin tazyi
kini gün geçtikçe daha bariz bir şekilde hisset
tirmekte ve bunun neticesi olarak fiyatlar ve 
hizmet bedelleri bilhassa son zamanlarda daha 
hızlı bir tempo ile artmaktadır. Bu temayülü 
ekonomimiz için bir sıhhat alâmeti olarak gör
mek ve göstermek yolundaki gayretlerde isa
bet olmadığı kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlar; gelir bütçesi üzerinde de 
birkaç noktaya temas edeceğiz. Geçen yıllar
da çeşitli âmillerle artan istihsal dış ticaret ve 
kredi hacmmdaki şişkinliklerin devlet gelirle
rine de inikas ederek devlet varidatında husu
le getirdiği artışın yanında para değerinin düş
mesi ve hizmet bedellerinin yükselmesinin de 
rolünü belirtmiştik. Geçen 4 yıllık devre zar
fında bütçe gerekçelerinde (Vatandaşın vergi 
yükünü artırmaksızın sağlandığı) yolundaki 
beyanlara rağmen muhtelif vergi ve resimlere 
yapılmış olan zamların da bu artışta hissesini 
kabul etmek icabeder. iktidar tekel maddele
rine, gaz, benzin ve mazota, mahkeme ve tapu 
harçlarına, tarifelere hatırı sayılır miktar ve 
nispetlerde zamlar yapmış bulunuyordu. Bu yı
lın ilk hediyesini de tekel maddelerine yapılan 
ikinci zam teşkil etmiştir. Yeni gümrük tarife-
siyle gümrük resim seviyesinin % 18 den 
% 39 a çıkarılmış olduğunu da bu arada zik
retmeliyiz. 

Hemen ilâve edelim ki, gelirlerimizde doğ
rudan doğruya istihsal ve millî gelirdeki inki
şafa bağlanacak bir artışın hissesi bulunduğu 
şüphesizdir. Ancak vergi sistemimizin kifayet
sizliği ve 1949 yılında Gelir Vergisinin kabulü 
ile başlamış olan vergi ıslahatının geçen 4 yıl 
zarfında aynı istikamette tekemmül ettirilme
miş olması sebebiyle bu inkişaf mükellefe bir 
ferahlık getirmemiş, bilâkis vergi yükünün az 
kazançlı zümreler üzerindeki baskısının bir 
miktar daha artmasına vesile olmuştur. 

Filhakika fakir ve kazancı mahdut vatan
daşları tazyik ettiğinden şüphe bulunmıyan Va
sıtalı vergilerin 1950 de devlet varidatı içinde-
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kî nispeti % 54 iken bu nispet 1954 te % 60 ı 
aşmıştır. Hükümetin takibedeceği vergi politi
kasına dair olan taahhütleri ile bu konudaki ic
raatının aynı istikamette olmaması da üzerinde 
önemle durulması icabeden bir mevzu teşkil et
mektedir. Birinci Adnan Menderes Hükümeti
nin porgrammda takip olunacak vergi politi
kası şu suretle ifadelendirilmiştir: (Parti prog
ramına sadık kalarak vergilerde ıslahat yap
mak ve bihassa Vasıtalı vergiler nispetini Vası
tasızlar aleyhine indirmek suretiyle vergi ada
letine yaklaşmak prensibini tamamiyle muha
faza ediyoruz. Geniş halk tabakalarını sıkan, 
istihsal hayatını baskı altında tutan birtakım 
vergilerden tenzilât yapmak suretiyle kazancı 
dar olan vatandaşları ferahlığa kavuşturmak 
lüzumuna kaaniiz.... Ayrıca bâzı inhisar madde
lerinin fiyatlarında indirmeler yapmak imkânı
nı arıyacağız.) Bu taahhütlerin geçen dört yıl 
zarfında ne suretle ve hangi istikamette ger
çekleştirilmiş olduğu Yüksek Heyetinizce ve 
memleketçe bilinmekte olduğu için bunları iza
ha ihtiyaç görmüyoruz. Üçüncü Menderes Hü
kümetinin programında aynı esaslar başka ifa
delerle teyit olunmuş ayrıca Hayvanlar Vergi
sinin 1955 yılında tamamen ilga olunacağı, 
İmalât Muamele Vergisinin bugünkü şekil ve 
tatbikat ile ortadan kaldırılacağı sarahaten 
vait ve taahhüdedilmiş bulunmasına rağmen 
huzurunuza gelen bütçede bunların gerçekleş
tirileceğini gösteren her hangi bir teşebbüsü 
müşahede etmek maalesef mümkün olmamıştır. 
Üstelik tekel maddelerine, Arazi Vergisine, Ge
lir Vergisine zam teklifleriyle karşılaşmış bulu
nuyoruz. • 

Buna rağmen memleketimizde vergi adale
tinin tahakkuk ettirilmesi vergi sistemimizin millî 
ve ferdî kazanç ve iratlarla ahenkli bir hale 
getirilmesiyle mümkün olacağından Hükümet 
programında yer alan bu esasların biran evvel 
gerçekleştirilmesini temenniden geri kalmıya-
cağız. Gelir ve Esnaf vergilerinde, Muamele Ver
gisinde bu istikamette yapılacak tadilleri des
teklememiz tabiîdir. 

Kanuni miadını doldurmuş olan arazi tahri
rini yenilemek yerinde bir teşebbüstür. Arazi 
Vergisine zam yapılması ise mevcut adaletsiz
likleri zam nispetinde artıracağı cihetle çok 
mahzurlu görüyoruz. 
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Vergi kanunlarında tadilât düşünülürken 

geçen yıl kabul buyurduğunuz Âmme Alacak
larını Tahsil Kanununun idarece salman vergi
ler için mükelleften teminat alınmasına dair 
olan hükümlerinin iktisadi hayatımızda yeni 
bir huzursuzluğa sebep olduğuna işaret etmek 
isteriz. Yine Vergi Usul Kanununun kaçakçı
lığa dair olan ve alelade ihmal ve bilgisizlikleri 
kaçakçılık sayan hükümleri huzursuzluk kay
nağı olmakta devam etmektedir. 

Tahminlere gelince; huzurunuza gelen tasa
rıda Hükümet ve Bütçe Komisyonumuz önü
müzdeki yıl için bütçe gelirlerini 2 976 060,001 
lira tahmin etmişlerdir. Bu miktar 1954 yılı 
tahminlerinden 687 585 000 lira fazladır. Yu
karda da işaret ettiğimiz veçhile Devlet gelir
lerinde bu miktarda bir fazlalık umulması önü
müzdeki yılın istihsal ve dış ticaret şartlarının 
içinde bulunduğumuz yılın şartlarından daha 
müsait olacağı faraziyesine dayanmaktadır. 
Şartlar aynı kaldığı takdirde aşırı bir iyimser
lik içinde yapıldığı anlaşılan bu tahminlerin 
gerçekleşmesi çok müşkül olacaktır. Bu tahmin
leri yaparken Hükümetin enflâsyondan ve enf-
lâsyoncu politikanın neticelerinden medet um
makta devam ettiğini zannediyoruz. 

Vardığımız bu neticeler bizi 1955 bütçesiyle 
takibedilen masraf politikası üzerinde durmaya 
sevk eder. Hükümetin bugüne kadar devam et
tiği para, kredi ve bütçe politikasının neticesi 
olarak devamlı şekilde yaratılan iştira gücü ile 
mevcut mal ve hizmet arasındaki muvazenesizli
ğin bir neticesi olarak devamlı fiyat artışları bu 
yıl bütçesinde takibedümekte olan masraf politi
kası ile adetâ körüklenmektedir. Devletçe ve Büt
çe Kanunu ile yapılacak her yeni masrafın mu
ayyen mal ve hizmetlere olan umumi talebin 
hacmini artırma neticesini doğuracağı malûm
dur. Bu vaziyet fiyatların daha süratli bir tem
po ile artmasını întacedeceği gibi esasen tehlike
li bir hale gelmiş olan dış ticaret ve tediye mu
vazenesizliklerini bir kat daha ağırlaştıracaktır. 
Ekonomimiz için pek zararlı neticeler tevlidede-
bilecek olan bu gidişin önlenmesi lâzımdır ve 
mümkündür. 

Bunun için para ve kredi sahasında alınacak 
ciddî tedbirlerle birlikte bütçe politikasının da 
yeni bir revizyona tâbi tutulması icabetmektedjr. 
Bütçede âzami tasarrufa riayet edilmesi ve büt
çe masraflarının mahiyeti ne olursa olsun mu-

— 243 — 



t : 42 18. 
tedil hadler halinde tutulması takibedüecek büt
çe politikasında ehemmiyetle göz önünde tutul
malıdır. Hiç şüphesiz bu görüş her gün biraz 
daha artan fiyatları muayyen seviyelerde dur
durmak, dış ticaret ve tediye muvazenesizlikle^ 
rinin doğurduğu menfi tesirleri asgarî hadde 
indirmek ve dolayısiyle millî ekonomide istikrar 
ve emniyet havasını hâkim kılmak istiyen basi
retli bir politikanın zaruretleri' olarak mütalâa 
edilebilir. Yoksa devamlı fiyat artışlarını, dış 
ticaret ve tediye muvazenesizliklerini ve bu yüz
den iç piyasada çekilen darlıkları spekülâsyon 
temayüllerini refahın ve iktisadi kalkınmanın 
alâmeti gibi gören ve gösteren bir politika anla
yışının hedefi olarak kabul edilemez. 

Aziz arkadaşlarım; hulâsa olarak diyebiliriz 
ki, Türkiye'nin millî ekonomisi temellerinde 
sağlamdır. Türkiye gelişme ve inkişaf seyri için
dedir ve bu sebeple iktisadi hayatımızda birta
kım sıkıntıları olabilir. Türk milleti âtinin re
fah ve kalkınması hesabına sıkıntılara taham
mül edebilir. Yeter ki çekilen bu sıkıntıların ve 
katlanılan fedakârlıkların en mâkul ve müsmir, 
en emin ve süratli bir kalkınma hamlesinin za
ruri icabı bulunduğuna ve en kısa zamanda iza
le olunacağına itimat ve itminan husule gele
bilsin. Plânsız, programsız, hesapsız bir iktisa
di politika yüzünden iktisadi gücümüz lüzum
suz yere zorlanıp ifna olunmasın ve memleke
te beyhude ıstırap çektirilmesin. 

Bugün iktisadi ve malî hayatımız böyle he
sapsız bir gidişin tevlit ettiği iç ve dış ticaret 
buhranı içindedir. Buhran artmak ve her halde 
devam etmek istidadmdadır. Ne ret ve inkâr 
yoliyle ne saklayıp küçümseyerek, ne muhale
feti bedbinilk ve kötü niyetle itham ederek ve 
ne de söz yarışı ile bu mesele halledilemez. Edi-
lemiyeceği de son iki yılda sabit olmuştur. 

Biz memleketimizin bu çıkmazdan bir an 
evvel ve enaz zararla kurtulması hususunda 
hatırımıza gelen ve faydalı gördüğümüz tedbir
leri ifade edeceğiz ve her türlü siyasi mülâha
zaların üstünde hükümetin alacağı mâkul ted
birleri desteklemeyi ve ona yardım etmeyi bir 
vazife sayacağız. 

Her şeyden evvel hükümeti önümüzdeki bir
kaç yıl içinde buhranı yenecek ve mütaakıp 
yıllarda muvazeneli bir ekonomiye götürecek 
bir program çizip ilâna davet ederiz. Böyle bir 
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politika acilen emniyet ve itimadı iade ile uzun 
vadeli bir istikraz sağlanmasını ve hemen eko
nomimizi bir programın disiplini içine almayı 
istilzam eder. 

Hükümetin zaman kaybetmeden yetkili bir 
heyete bir yatırım programı hazırlatmasını tav
siye ediyoruz. Denk bütçe gayesini gözden uzak 
tutmıyacak olan bu yatırımlar programında 
yapılacak işlerin tercih sırası, ikmal müddetle
ri, devletin özel teşebbüsün ve yabancı serma
yenin iştirak payı ve şartları, iç ve dış finans
manların hangi kaynaklardan ve ne suretle te
min olunduğu tesbit ve ilân olunmalı ve yatı
rımlar, için Merkez Bankası kapısı çalmmamalı-
dır. Aksi takdirde tesis meydana getirmek mak
sadı ile yapılan her emisyon hayat pahalılığını 
artırmakta ve vatandaşın sırtına gizli ve ada
letsiz bir cebri vergi olarak yüklenmektedir. 

Samimî ve hakiki bir denk bütçe hüküme
tin başlıca hedefi olmalı. Yani malî yıla mahsus 
bütün hakiki devlet gelirlerinin ve giderlerinin 
mütevazin olarak ithal edildiği bir denk bütçe. 
Eğer icabediyorsa sermaye piyasasından istik
raz kanaatimizce bütçenin denkliğini ihlâl et
mez. 

Merkez Bankası membaları ancak ve ancak 
kısa vadeli kredilere münhasır tutulmalıdır. 
Yalnız resmî saha için değil, bütün hususi saha
lar için dahi bu böyle, olmalıdır. 

Yatırımlar denk bütçe maksadını ve tediye 
muvazenesini ihlâl etmiyeeek bir hadde irca 
olunmalıdır. Şartlar ve imkânlar hazırlanmadan 
yeni yatırımlara gidilmemeli, başlamış olanlar 

* dahi (şimdiye kadar yapılmış masrafları heder 
etmemeğe hadim tedbirler alınmak suretiyle) 
yatırım programındaki sıraya konulmalıdır. 

Piyasadan fazla iştira kuvvetini çekmek 
üzere bütçeden başta Toprak Ofis borçları gibi 
dalgalı borçlara münasip miktarda tahsisat ay
rılmalıdır. 

Merkez Bankasının iskonto ve faiz hadleri 
yükseltilmelidir. Tediye muvazenesi için ve 
transfer borçlarının tasfiyesi için program ya
pılmalıdır. Yapılacak programlarda bir nakdî 
ihtiyat toplama siyasetine yer verilmelidir. 

Bundan böylesi için hububat ve saire zarar
ları mutlaka bütçeye ithal edilmelidir. 

Faiz hadlerini düşüren kanun tadil edilerek 
tevdiat faiz hadleri en aşağı eski haline ve ik-
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raz faiz hadleri münasip hadlere irca olunma
lıdır. 

Kapalı malî ve iktisadi siyasetten vazgeçil
melidir. Merkez Bankası vaziyetlerine vuzuh 
verilmeli, nakdî ihtiyatlar safi hâsılı ve sene-
dat cüzdanı müfredatı her hafta muntazaman 
ve sarahatle ortaya konmalıdır. Devlet borç
larının müfredatı muntazaman neşredilmeli, 
transfer borçlarının seyri mutlaka ilân edil
melidir. 

5. - BÜTÇE MÜZAKERELERİ DOLAYIStYLE 5. — BÜTÇE MÜZAKERELERİ DOLAYIStYLE MECLİS ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA 
KARAR 

REİS — Efendim, yarından itibaren, pazar
ları da dâhil, sabah ve öğleden sonrası için me
sai yapmaya zaruret vardır. Bu sebeple yarın
ki Cumartesi gününden itibaren sabahları saat 
10 dan 13 e kadar, öğleden sonraları da 15 te 
toplanmak üzere yapılacak mesai için kararını
za ihtiyaç vardır. Yarından itibaren, Pazar da 

.1956 ö : 2 
Hattâ iktisadi ve malî durumun nezaketi ve 

müstaceliyeti göz önüne alınarak en âcil ted
birler alınıncaya kadar her türlü mahzuruna 
rağmen muvakkat bütçe yapılması dahi düşü* 
nülebilir. 

Vaziyet esaslı tedbirler almak için hiç va
kit kaybına tahammül etmiyecek kadar ciddi
dir. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Osman Bölükbaşı. (Yok sesleri) 

dâhil olmak üzere, sabahları 10 dan 13 e, öğle
den sonraları da 15 ten sonra mesai yapılmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenller... Kabul edilmiştir. 

19 Şubat Cumartesi günü saat 10 da toplan
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati: 20,10 



î : 4 2 18.2.1955 
TASHİHLER 

Ö : Û 

Bu Inikad zabıt ceridesinin sonuna bağlı 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve bütçe mazbatasın
da aşağıdaki tashihler yapılacaktır .-

Sayfa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sütun Satır Yanlış Doğru 

6 
7 
8 
9 

10 
16 

29 065 29 070 
Fasıl yekûnu 13 007 065 Fasıl yekûnu 13 007 070 
Birinci kısım yekûnu 18 193 095 Birinci kısım yekûnu 18 193 100 

» » » 18 193 095 » » » 18 193 100 
Umumi yekûn 22 437 680 Umumi yekûn 22 437 685 
Fasıl yekûnu 37 982 782 Fasıl yekûnu 37 992 782 

Bütçe Encümeni mazbatasının 375 nci sayfasında 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Tahmin olunan 
varidat 

(milyon olarak) 

1 313 
1 344 
1 551 
1 959 
2 288 

Tahsil olunan 
(Milyon 

Yukardaki cetvel aşağıda gösterildiği 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Sayfa 

Tahmin olunan 
varidat 

(milyon olarak) 

1 313 
1 344 
1 551 
1 959 
2 288 

Sütun Satır 

olarak) 

1 300 
1 353 
1 653 
1 927 
2 231 

Artış nispeti 
(1950 ye nazaran) 

% 4,07 
% 27 
% 48 
% 76 
% 71 

şekilde tashih edilecektir : 

Tahsil olunan 
(Milyon olarak) 

1 300 
1 353 
1 653 
1 927 
2 231 

Yanlış 

Artış nispeti 
(1950 ye nazaran) 

% 4,07 
% 27 
% 48 
% 71 

Artış 
nispeti (bir sene 

evvelkine 

• 

nazaran) 

% 4,07 
% 22 
% 16 
% 18 
% 15 

Artış 
nispeti (bir sene 

evvelkine 

Doğru 

nazaran) 

% 4,07 
% 22 
% 16 
% 15 

D/8 

D/17 

D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

Devlet Meteoroloji İşleri U. M. 
başlığının altına «Merkez» ikinci 
sütundaki «Bir teknisiyen 1 550» 
satırından evvel başlık olarak 
«Vilâyetler» ibaresi ilâve edil
miştir. 
Aded Ücret 

D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

Aded Ücret 

150 satın, laborant 200 satırından sonra 
gelecektir. 

— 246 — 



Sayfa 

D/18 
D/18 
D/19 
D/19 
D/19 
D/19 
D/19 
D/19 
D/19 

Sütun 

2 
2 
1 
1 
2' 
2 
2 
2 
2 

Satır 

12 
13 
19 
38 
19 
25 
27 
28 
42 

t : 42 18.2.1955 
Yanlış 

Maarif Vekâleti 

0 : 

Aded Ücret 

Teknisiyenler 5 
Bahçıvan 1 
Daktilo 1 
Doktor 33 
Başhademe ve hademe 4 

» » 550 
% » 1131 

200 
175 
200 
150 
150 
100 
75 

2 
Doğru 

Teknisiyenler 
> 

Bahçıvan 
Daktilo 
Doktor 

Aded Ücret 

6 250 
11 200 
7 175 
4 200 

39 150 
Başhademe ve hademe 10 150 

» > 
» » 

İşçiler 

600 100 
1181 75 

5 125 

D/26 

D/26 
D/26 
D/26 

D/29 
D/29 
D/29 
D/29 

C/l 
C/27 

ÇA 

M - Cetveli 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
4 Telefon ve elektrik 

teknisiyeni 1 250 
11 Telefon teknisiyeni 1 225 
12 » > 1 175 
28 Telefon ve elektrik 

teknisiyeni 
Münakalât Vekâleti 

10 Daktilo 3 250 
14 Hademe 4 175 
18 Dağıtıcı 4 150 
10 

Telefon teknisiyeni 1 250 
Elektrik teknisiyeni 1 225 
Usta teknisiyeni 1 150 

1 175 Telefon teknisiyeni 

Daktilo 5 
Hademe 4 
Dağıtıcı 4 
Daktilo 4 

175 

250 
150 
175 
175 

Bütçe 

Bütçe 

Bütçe 
Bütçe 

Bütçe 

Bütçe 

Bütçe 

Bütçe 

S - Cetveli 
Kanunu : Madde — 5 

E - Cetveli 
Kanunu : Madde — 5 

C - Cetveli 
Kanunu : Madde 
Kanunu : Madde 

S - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde 

E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

Ç - Cetveli 
Kanunu : Madde 

— 6 
— 6 

— 6 

G - Cetveli 
Kanunu : Madde — 6 

F - Cetveli 
Kanunu : Madde — 6 

M - Cetveli 
Kanunu : Madde — 8 

Lira 

Bütçe Kanunu : Madde — 7 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde —> 7 

G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 9 

Lira 

İstanbul Lisesi (1) 
İzmir Lisesi (!)• 
Eskişehir Lisesi (1) 
Konya Lisesi (1) 
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200' 
200 
200 
200 

Ecnebi dille tedrisat 
yapan liseler 1 200 



Sayfa 

N - Cetveli 

N - Cetveli 
N-Cetveli 
N - Cetveli 
N - Cetveli 
N- Cetveli 

N-Cetveli 

N - Cetveli 
N - Cetveli 

Sütun 

1 
1 
1 
1 
2 

2 

2 
2 

t 
Satır 

3 

2 
8 
9 

19 
4 

7 

12 
19 

: 42 18.2.: L955 
Yanlış 

N - Cetveli 
Bütçe Kanunu : 

1953 yılı içinde 

Müzakereci 
Yönetim memuru 

» » 
Hastabakıcı 
Aşçı (Yamağı ile 
beraber) 
Aşçı (Yamağı ile 
beraber) 
Hizmetliler 
Hademe 

Madde -

0 : 

— 9 

Aded Ücret 

12 
13 
26 
4 

4 

13 
14 

175 

150 
175 
150 
150 

225 

150 
150 
75 

% 
Doğru 

N - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde -
1955 yılı içinde 

Müzakereci 
Yönetim memuru 

» ' » 
Hastabakıcı 
Aşçı (Yamağı ile 
beraber) 
Aşçı (Yamağı ile 
beraber) 
Hizmetliler 
Hademe 

- 10 

Aded Ücret 

18 
17 
30 
6 

6 

17 
16 

195 

150 
175 
150 
150 

225 

150 
150 
75 

H/3 

H - Cetveli H - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 10 Bütçe Kanunu : Madde — 11 

(2) sayılı cetvelin altına : (Harita Umum Müdürlüğü subay ve 
astsubaylarına, askerî ve sivil teknik memur ve hizmetlilere) iba
resi konulacaktır. 

L/2 
L/5 

L - Cetveli L - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 11 Bütçe Kanunu : Madde — 12 

deki Başvekâlet kısmına ait kadro ile 
teki birinci sütun 9 ve 10 ncu satırlardaki laborant şef muavini 
ve fotoğrafçı kadrosu kaldırılmıştır. 

O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 12 

O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde 13 

P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde 12 

P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde 13 

E/17 

B/28 14 

E - Cetveli E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 13 Bütçe Kanunu : Madde 

202 nci fasıldan sonra aşağıdaki fasıl gelecektir : 
F. 

— 14 

203 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Divanı Muhasebat meslekî kurs öğretmenleri ile kurs idare 
memurunun ücreti bu tertipten ödenir. 

1 Cadillak (8 silindirli) 1 Binek otomobili 

T, B. M. M. Matbaan 



TASHİH CETVELİ 

Fasıl ve maddelerde aşağıda yazılı tashihat yapılacaktır. 

Sayfa 

5 
5 

5 
12 
12 

23 
23 
26 
26 

156 

156 

157 

157 
N 157 

159 

161 
162 

255 

256 

410 

410 
410 

F. 

101 

, 

203 

201 

. 
202 

209 

' 212 

410 

742 

601 

M. 

20 

12 

12 

10 

,, 

Encümence ka-

Tahsisatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 
Tahsisatlar 
Riyaset Divanı tazminatı » 

Fasıl yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

UMUMt YEKÛN 

Divanı Muhasebat , 
Merkez geçici hizmetlileri 

İkinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 

UJKUMÎ YEKÛN 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
Maaşlar 
Vilâyetler memurları maaşı 

Fasıl yekûnu 
Ücretler 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle, 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde--
meler • 
4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını ' 

İkinci kısmı yekûnu 
Giyecek ve teçhizat masrafları 
Giyecekler 

Fasıl yekûnu 
• Dördüncü kısım yekûnu* 

UMUMİ YEKÛN 

Maarif Vekâleti 
5210 sayılı Kanuna göre yapılan köy okulları ile Öğretmen ve sağlık 
memurları evleri yapımı için para ve ayın yardımı 

Yatırımlar yekûnu 

İşletmeler Vekâleti 
2804 sayılı. Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
yardım 

Altıncı kısmı yekûnu 
UMUMİ YEKÛN 

bul olunan 
tahsisat 
miktarı 

29 065 
13 007 065 
18 193 095 
18 193 095 
22 437 680 

15 000 
2 718 430 
2 718 430 
3 477 717 

35 986 531 
37 982 782 

1 298 250 
1 351 500 

2 487 428 
3 113 400 

47 512 502 

3 382 473 
3 437 473 
4 483 657 

55 152 209 

20 000 000 
38 553 386 

10 081 930 
10 081 930 
11 157 300 
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1955 

Yılı 

Bütçe Kanunu lâyihası 

Ve 

Bütçe Encümeni mazbatası 

1 9 5 5 

Ankara 
T. B. M. M. Matbaası 





Devre • X 
• İçtima : 1 S. S A Y I S I : 

1955 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası ( 1 / 1 2 6 ) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI. 1954 

Kanunlar ve hararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2834,786 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri He
yetince 26 . X I . 1954 tarihinde kararlaştırılan 1955 yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Hükümetin 1955 malî' yılı bütçe lâyihası esbabı mucibesi 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun tâyin ettiği müddet içinde Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş 

bulunan 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu ve merbutu cetvellerinin izahına ve 1955 malî 
yılı içinde ifa ve icrası Hükümetimizce derpiş edilen hizmetlerin tahliline girmeden önce iktisadi hâ
diselere topluca bir göz atılması ve 1954 malî yılı bütçe tatbikatı hakkında izahat verilmesi faydalı 
görülmüştür. ' { 

Bu itibarla 1955 malî yılı bütçe gerekçesi şu kısımları ihtiva edecektir : 

I - Dünyanın ve memleketimizin iktisadi durumunun umumi hatlariyle gözden geçirilmesi; 

II - 1954 bütçe tatbikatı; 

III - 1955 bütçe lâyihasının tetkik ve tahlili. 

KISIM I - İKTİSADÎ HÂDİSELERİN UMUMİ TAHLİLİ 

1. DÜNYA EKONOMİSİNİN SEYRİ : 

1952 yılı ortalarından itibaden gelişmeye başlayan ve 1953, 1954 yılları zarfında bariz bir şekilde 
tezahür eden yeni şartlar içinde dünya ekonomisi, normal bir inkişaf ve nispî bir muvazene devresine 
girmiş telâkki edilmektedir. İkinci dünya hadbine giren memleketlerin millî ekonomilerinde vücuda 
gelmiş olan tahribat ve dolayısiyle dünya ekonomisinde görülen umumi aksaklıklar geniş mikyasta 
telâfi edilmiş olduğu gibi Kore ihtilâfının tahrik ettiği şiddetli fiyat dalgalanmaları ve enfilâsyon-
cu tesirler de süratle zail olmaktadır. Filhakika 1950 senesinin ikinci yarısiyle 1951 yılı içinde ham 
ve stratejik maddelerden derece derece gıda maddelerine ve sınai mamullere sirayet eden mühim fiyat 
yükselmeleri evvelâ duraklamış, sonra da tekrar Kore öncesi seviyesine doğru tenezzüle başlamıştır. 
1952 yılının ikinci yarısında bariz bir şekilde kendini hissettiren ve hafif bir tempo ile 1954 yılma 
kadar devam eden bu umumi fiyat tenezzülleri, bilhassa ham madde müstahsili ve ihracatçısı memle
ketler için tediye bilâçosu güçlüklerini ve ticaret hadlerinin yeniden ham madde müstahsili memle
ketler aleyhine dönmesini mucip olmuştur. 

183 
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Bir kısım memleketlerde işsiz sayısı 

(1000 aded) 1938 — 1954 

Seneler 

1938 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 Ocak 

» Şubat 
» Mart 
•» Nisan 
T> Mayıs 
» Haziran 
» Temmuz 
» Ağustos 
» Eylül 

Belçika 
(Sigortalı işsiz) 

__ 
81,0 

174,0 
170,0 
153,5 
173,6 
183,6 
235,5 
227,1 
199,9 
181,9 
168,7 
158,6 
154,2 
140,3 

—. 

Fransa 
(Mukayyet iş

siz) 

402,2 
77,8 

131,1 
152,9 
120,1 
131,8 
180,0 
220,0 

— 
— 
— 
— 

169,4 
154,9 

— 
—«o 

İngiltere (1) 
(Sigortalı iş

siz) 

1 881,4 
334,4 
338,0 
341,1 
281,4 
462,5 
380,0 
414,6 
429,5 
381,5 
353,0 
321,3 
269,0 
249,1 
267,8 

•* 

Amerika 
(Umumi işsiz

lik) 

10 390 
2 064 

tmn 

3 142 
1 879 
1 673 
1 523 
3 087 
8 671 
3 725 
3 465 
3 305 
3 347 
3 346 
3 245 

~* 

İtalya 
(Umumi işsiz

lik) 

810 
1 742 (2) 

— 
1 615 
1 721 
1 850 
1 947 
2 180 
2 173 

— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 

Birleşmiş Milletler aylık istatistik bülteni Ekim 1954 

Buna mukabil sanayi memleketlerinde, ve hususiyle Garbi - Avrupa memleketlerinde istihsal hacmi 
yükselmiş, istihsal maliyetinde mühim tenezzüller kaydedilmiş, Garbi Avrupa'nın birçok mahsul ve 
mamulleri, Amerika ve Kanada malları ile fiyat ve kalite bakımından daha kolay rekabet edebilir 
hale gelmiş, sanayi memleketleri arasındaki rekabet, Almanya ve Japonya'nın da iştirakiyle daha zi* 
yade şiddetlenmiş ve bunun neticesi olarak dünya ticaretinde satıcı piyasası şartlan, yerini alıcı pi
yasası şartlarına bırakmış bulunmaktadır. 

Garbı Avrupa memleketlerinin istihsal kudretlerinin ve. rekabet imkânlarının süratle artmasında 
ve tediye bilançolarının kuvvetlenerek mühim fazlalar vermeye başlamasında bu memleketlerin 
1945—1946 yıllarından itibaren harb tahribatını tamir etmek maksadiyle giriştikleri geniş sermaye 
yatırımları sayesinde kurulan yeni tesislerin ve sanayi müesseselerinin tesiri pek büyük olmuştur. 

1953 yılında dünya ticaretinin umumi kıymet yekûnu mutlak rakam olarak 1952 senesine naza
ran daha düşük olmakla beraber, iki senenin fiyat vasatileri arasında % 4-5 nispetinde bir tenezzül 
bulunduğu nazara alınırsa, hakikatta dünya ticaretinin 1953 senesinde 1952 ye nazaran ;% 3-4 rad-
desinde bir yükseklik arz ettiği görülür. 

1953 yılının sonuncu üç aylık devresi ile 1954 yılının ilk üç aylık devresini ihtiva eden 6 ay 
içinde Amerika'da kendini kuvvetle hissettiren ve daha ziyade Kore harbinin mucip olduğu stok 
fazlalarının tasfiyesi mahiyetini taşıyan iktisadi gerilemenin tesiriyle sınai istihsalin % 8.8, gayri-
sâfi millî istihsalin '% 3.7, Amerikan ithalâtının da % 12 nispetinde azalmasına rağmen, evvelce 
yapılan tahminler hilâfına Avrupa ekonomisi bu gerilemeden fazla müteessir olmamış ve normal 
inkişafına devam etmiştir. 

(1) Kısmî işsizler dâhil 
(2) Ocak - Haziran, Ekim - Aralık. 
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1954 Nisanından sonra, Amerika'da da iktisadi faaliyetlerin tekrar canlanarak sınai istihsal ve 

gayrisâfi millî hâsılanın yeniden yükselmeye başladığı, işsiz sayısının azalmaya yüz tuttuğu, istih
lâk ve iç sermaye yatırımlarının arttığı görülmektedir. Senelerden beri ciddî bir tehlike olarak bek
lenen bu iktisadi gerilemenin artık önlenmiş olduğu kanaati izhar edilmektedir. 

1953 senesi ile 1954 senesinin ilk ayları içinde bir kısım hammadde fiyatlarında yeniden hissedi
len kısmi tenezzüllerden dolayı, bâzı memleketlerin tediye güçlükleri ile karşılaşmalarına rağmen 
dünya ekonomisinin muvazeneli bir inkişaf seyri takibettiği ve umumi olarak bariz bir salâh ve ii-
tikrar manzarası arz eylediği ifade olunmaktadır. 

Umumi olarak istihsal ve talep hacmmda görülen artışlar ve dış ticaretin yer yer birçok tahdit 
ve takyitlerden .kurtarılarak serbestleştirilmesi neticesinde, 1954 yılı ortalarından itibaren bâzı 
hammadde fiyatlarında hafif tereffüler kaydedilmeye başlanmıştır. 

Milletlerarası politikada yeni hâdiseler zuhur etmediği veya önceden tahmini mümkün olmı-
yan sebeplerle, ani depresyonlar yahut kuvvetli enflâsyoncu tesirler yeni huzursuzluklar yarat
madığı takdirde dünya ekonomisinin hafif ve mevzii dalgalanmalarla bu muvazeneli seyrini takib-
edeeeği tahmin olunmaktadır, 

2. — MEMLEKETİMİZDEKİ İKTİSADİ KALKINMA : 

1950 den sonra, dünya ekonomisinin şiddetli bir dalgalanmayı mütaakıp nispî muvazene ve is
tikrar safhasına doğru seyrettiği son yıllar içinde memleketimizde Büyük Milletimizin arzu ve te
mayüllerine uygun olarak dünya tarihinin emsalsiz iktisadi kalkınma faaliyetlerinden birisi tatbik 
mevkiine konulmuş ve muvaffakiyetle tahakkuk ettirilmekte bulunmuştur. 

Bu iktisadi kalkınma faaliyetlerinin muhtelif sektörler itibariyle izahına girmeden önce çalış
malarımızın çetin ve devamlı gayretler sayesinde yürütülmekte olduğunu belirtmek lâzımdır. 

İktidarı 1950 yılı ortalarında ve Kore ihtilâfının hemen arifesinde devraldık. İkinci Dünya 
Harbi ortalarından ve harb sonrası yıllarından itibaren zirai mahsul ve hammadde ihracatçısı 
memleketlerin lehine bir seyir takibeden dünya ticaret hadleri iktisadi kalkınma hamlelerine giriş-

. tiğimiz sırada ve daha 1951 yılının son aylarından itibaren aleyhimize dönmeye başladı. Hatırlan
mak icabeder ki, iktidarı aldığımız tarihten 1951 sonlarına kadar alman tedbirlerin gereği gibi 
netice vermesi ihracatçısı bulunduğumuz maddelerin yüksek konjonktürden istifade etmesi mad
deten gayrimümkün idi. 1952 ve 1953 yıllarında istihsalini süratle* artırdığımız bellibaşlı ihraç 
mallarımızın fiatlerinde büyük sukutlar olmuş ve pazar daralmaları ile karşılaşılmıştır. Halbuki 
umumi istihsal kudretini artırmak, zengin tabiî kaynakları işletmeye açmak üzere giriştiğimiz mu
azzam sermaye yatırımları için lüzumlu makine ve tesisatı dışarıdan ithal etmek mecburiyetinde 
bulunan memleketimiz bakımından döviz kaynaklarının süratle ve mühim miktarlarda artmasının 
arz ettiği ehemmiyet aşikârdır. 

Dış gelirlerimiz aleyhine tecelli eden bu menfi şartlara rağmen,, madde ve rakam olarak kısa 
zamanda tahakkuk "ettirilen ve halen inşa ve ikmal edilmekte olan tesisler üzerine nazarlarımızı 
tevcih ettiğimiz takdirde, iktidarımızın memleket hizmetinde deruhte ettiği tarihî vazifeleri mu
vaffakiyetle ifa ederek hedeflerine süratle yaklaşmakta olduğu görülür. 

Malûm olduğu üzere iktidarı devraldığımız tarihte bize intikal ed'ön 1950 bütçesinin masraf ye
kûnu 1 milyar 487 milyon liradan ibaretti. Bu bütçe de, karşılığı temin olunmamış 174 milyon 
liralık bir açığı ihtiva ediyordu. Bu defa yüksek tetkiklerinize arz edilen 1955 malî yılı bütçe 
tekliflerinin yekûnu 2 milyar 976 milyon liradır ve denk bir bütçe olarak hazırlanmıştır, 
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Bu iki rakam arasındaki muazzam fark, 1950 den 1955 e kadarı geçen kısa devre zarfında 

Devlet bütçesinin % 100 ü aşan bir inkişafa ulaştırıldığını ifade etmektedir. 

Sadece bu mukayese dahi memleketin iktisadi ve malî bünyesinin ne derece emsalsiz bir kal
kınmaya mazhar olduğunu açıkça göstermektedir. 

Devlet gelirlerinde temin edilmiş bulunan ve dört sene içinde % 128 bir .artış, kaydeden süratli 
gelişme millî ekonomide, i§ ve istihsal hacminde, vatandaş gelirlerinde tahakkuk ettirilen büyük 
inkişafın bir delilini ve neticesini teşkil etmektedir. 

A) Millî gelir ve istihsal artışı : 

İktisadi kalkınma faaliyetlerinin ve bu maksatla yapılan geniş sermaye yatırımlarının müşterek 
hedefi, umumi, millî istihsali ve binnetice millî geliri topyekûn artırmak, emtia ve hizmet arzını 
çoğaltmak, fertlerin gelir ve refah seviyelerini yükseltmektedir. Ancak muhtelif iktisadi saha
lara yapılan yatırımların neticelerinin alınması ve bunların inşa ve ikmallerinin tamamlanarak 
istihsale geçmeleri, yatırımın mahiyetine ve vüs'atine göre elbette ki, bir zamana mütevakkıf 
bulunmaktadır. 

İktidarımızın ele almış ve süratle tatbik mevkiine vaz'etmiş bulunduğu büyük sermaye yatı
rımlarının anlak bir kısmı semere vermeye başlamış olup mühim bir kısmı henüz inşa ve ikmal 
safhasında bulunmaktadır. 

Aşağıda ayrı ayrı izahları yapılacak olan asıl bu yatırımlar sayesindedir ki, asırlarca ihmal 
edilmiş bulunan zengin tabiî kaynaklarımızın geniş mikyasta istismarı ve milletimizin hizmetine 
arzı mümkün olacaktır. 

Nitekim Garbi - Avrupa memleketlerinin, İkinci Dünya Harbinden hemen sonra ve daha 1945 -
1946 senelerinden itibaren girişmiş bulundukları büyük sermaye yatırımları beş altı yıl sonunda se
mere vermeye başlamış ye ancak 1951 den sonra ekonomilerinin kuvvetlenmesine ve muvazeneye 
ulaşmasına hizmet edebilmiştir. Kaldı ki, zikri geçen mşmleketlerde sanayii yeniden kurmanın iklimi 
ve bütün şartlan hazır olduğu gibi ayrıca mektepler, üniversiteler, yollar, limanlar, barajlar, yeni
den kurulan tesislerin makina ve teçhizatını hazırlıyacak fabrikalar, lüzumlu teknik elemanlar ve 
nihayet gerekli sermaye kaynaklan esasen mevcut bulunuyordu. Biz ise bu memlekette her şeyi yeni 
baştan meydana getirmek, makina ve teçhizatı hariçten ithal etmek, teknik eleman yetiştirmek, ku
rulan her tesisin bütün ihtiyaçlarını vaktinde ikmal etmek ve millî ekonominin tam bir ahenk içinde 
inkişafını, husule gelen yeni şartlara intibakını sağlamak mecburiyetiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bu izahat, türlü sahalara asırlar boyunca devamlı yatırımlar yapmış o memleketlerle, tamamen ih
mal edilmiş ve geri bırakılmış olan memleketimiz arasındaki azîm farkı açıkça ortaya koymaktadır. 
Giriştiğimiz kalkınma hamlesinin ve bu kalkınma faaliyetlerinin, hızını artırarak devam ettirilmesi 
derece derece bütün millî ekonominin her sektörümde bu faaliyetlerle ahenkli olarak mütevazin bir ge
lişme temin edilmesi; lüzumlu sermaye ve dış finansman ihtiyaçlarının, makina, teçhizat ve malze
menin zamanında ve yerinde hazır bulundurulması; sistemin bütün kollannm, yekdiğerinin faaliyet 
ve ilerlemesini takviye edecek şekilde geliştirilmesi hem daha uzun zamana ve hem de daha fazla ve 
geniş imkânlara mütevakkıf bulunmaktadır. 

Hükümetinizin iş başına geldiği günden itibaren tatbikma giriştiği isabetli bir iktisadi ve malî po
litika sayesinde memleketin zengin tabiî kaynaklan ve istihsal kudretleri harekete geçirilmiş, ziraat 
sektörü gibi kısa zamanda ve süratle netice verecek istihsal kollarından bağlıyarak millî ekonominin 
kitle halinde inkişafı temin edilmiş bulunmaktadır, 

1 
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Bu devre zarfında Hükümetinizin- takibettiği iktisadi ve malî politikanın mesnetlerini ve umumi is

tikametlerini şu üç esasta toplamak mümkündür. 

a) Hususi teşebbüse verilen ehemmiyet : Milletimizin emsalsiz hasletlerine inanarak iş başına 
gelmiş bulunan iktidarımız ve Hükümetiniz, ferdî teşebbüse en geniş alâka ve yardımı göstermeyi ken
disine şiar edinmiştir. 1950 den önceki yıllarda ağır bir şekilde tatbik edilmiş bulunan dar ve tah-
ditçi devletçilik politikasına derhal son verilmş, memlekette hususi teşebbüsün gelişmesi ve kuvvet
lenmesi için lüzumlu olan bütün şartlar ihzar edilmiştir. Halkımızın tam itimadı ile iktidarı devralan 
partimizin ana prensiplerine sadık olarak vatandaşların mutlak bir huzur içinde çalışmaları istihsal 
kudretlerini artıracak sermaye yatırımlarına girişmeleri, her vasıta ve imkândan faydalanılarak teş
vik ve takviye edilmiştir. Memlekette ilk defa olarak esaslı surette sermaye terakümünü mümkün 
kılacak şartlar tahakkuk ettirilmiş ve böylece vatandaşın zirai, sınai her sahada yatırım yapma dev
resi açılmıştır. Vatandaşların iktisadi faaliyetleri ve hattâ günlük yaşayışyarı üzerine, çok kısır bir 
devlet inhisarcılığı zihniyetiyle vaz'edilmiş olan tahditler ve takyitler bertaraf edilmiş, zirai mahsulle
rimize tatbik edilen müstakar fiyat politikasiyle vatandaşların daha fazla istihsalde bulunmaları, 
daha çok çalışma ve kazanmaları teşvik olunmuş, çiftçimizin ve müteşebbislerimizin lüzumlu makine 
ve istihsal malzemesi ihtiyaçlarının en müsait fiyatlarla temini imkânları sağlanmıştır. 

b) istihsale matuf kredilerin artırılması : Vatandaşların teşebbüs kudretlerinin, istihsale serma
ye yatırımlarının teşviki ve işletme ihtiyaçlarının temini hususunda, elde mevcut bütün imkânlardan 
faydalanılarak banka kredileri hacminin süratle artırılmasına ve faiz hadlerinin düşürülmesine 
ehemmiyet verilmiştir. Böylece müstahsilin bu cepheden de emniyet ve huzur içinde çalışması temin 
edilmiş ve malî kaynaklarının darlığı sebebiyle malını düşük fiyatla hemen elinden çıkarması gibi 
kendisini malî bakımdan daima zayıf ve başkalarına muhtaç bırakan ağır şartların bertaraf edilme
sine çalışılmıştır. 

c) Malî politikanın istihsali teşvik edecek şekilde ayarlanması : İstihsal faaliyetlerini ve iş ha
yatını tazyik eden bir kısım vergiler ya tamamen ilga edilmiş veya geniş mikyasta azaltılmıştır. 
Mevcut vergilerin istihsali teşvik edecek esaslara göre yeniden ayarlanmasını temin edecek istika
metlerde tadili veya yerlerine başka gelir kaynaklarının ikamesini sağlıyacak çalışmalara ise iktida
ra gelişimizin hemen akabinde başlanmıştır. 

Diğer taraftan devlet bütçelerinden yapılan sarfiyatın iktisadi faaliyetleri teşvik ve takviye 
edecek sahalara tevcihi, bütçe içi yatırımların eskiden olduğu gibi akim inşaat ve müstehlek mak
satlar yerine, vatandaşların istihsal kudretlerini ve çalışmalarının verimini artıracak, müstahsil sa
ha ve mevzulara tahsisi ve bu yatırımların miktarının geniş mikyasta artırılması temin edilmiştir. 
Nitekim devraldığımız 1950 bütçelerindeki yatırım tahsisatının yekûnu ancak 280 milyon liradan iba
ret iken huzurunuza getirilmiş bulunan 1955 bütçelerinde bu miktar 885 milyon liraya yükseltil
mek suretiyle % 215,3 nispetinde artırılmış bulunmaktadır. Hatırlatmayı zait addederiz ki, bu ra
kam sadece bütçe içi envestismanları teşkil eder. Asıl envestismanlarm millî bütçe dışında iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iktisadi mahiyetteki devlet teşebbüsleriyle bilhassa hususi teşebbüs sahasında 
kitle halinde vukuageldiğini söylersek işin azameti kendiliğinden ortaya çıkar. 

iktisadi kalkınma faaliyetlerimizin esasları hakkında verdiğimiz bu umumi izahattan sonra gay-
risâfi millî istihsal rakamlarının seyrini tetkik edelim. 
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istihsal sektörleri itibariyle Türkiye millî geliri 

Sektör ve toplamlar 

1. Ziraat : 
a) Çiftçilik 
b) Ormancılık 
e) Balıkçılık 

2. Sanayi : 
a) Madencilik 
b) İmalât sanayii 
c) Elektrik, havagazı, su 

3. inşaat sanayii 
4. Ticaret 
5. Ulaştırma 
6. Malî müesseseler 
7. Serbest meslekler ve hik

metler 
8. Mesken gelirleri 
9. Devlet hizmetleri 

10. Yurt içi geliri (1 ilâ 9) 
11. Dış âlem geliri 
12. Safi millî hâsıla (Millî ge

lir) (İstihsal âmilleri fiyat
lariyle) (10 + 11) 

13. Vasıtalı Vergiler 
14. Safi millî hâsıla (Piyasa 

fiyatlariyle) (12+13) 
15. Aşınma ve eskime 
16. Gayrisâfi millî hâsıla (Pi

yasa* fiyatlariyle) (14+15) 
17. Gayrisâfi millî hâsıla (İs

tihsal âmilleri fiyatlariyle) 
(12+15) 

(Milyon T. ] L. olarak) 
(1) Eski hesaplar 

1938 

792.1 

211.8 
15.6 

189.6 
6.6 

41.1 
141.3 

97.2 
21.2 

87.7 
90.7 

157.1 
1.640.2 
—13.7 

1.626.5 
231.7 

1.858.2 
93.9 

1948 

4.335.4 

916.9 
85.4 

808.6 
22.9 

152.5 
711.0 
384.7 

97.3 

323.3 
283.8 
803.0 

8.007.9 
—56.0 

7.951.9 
887.9 

8.839.8 
366.8 

1949 

3.754.4 

973.4 
96.2 

846.5 
30.7 

155.6 
708.3 
399.1 

96.9 

330.5 
294.1 
825.3 

7.537.6 
—54.7 

7.482.9 
947.9 

8.430.8 
381.0 

1950 

4.578.3 

989.5 
104.0 
852.1 

33.4 
158.7 
771.0 
424.0 
105.6 

338.2 
305.0 
879.9 

8.550.2 
—53.3 

8.496.9 
986.8 

9.483.7 
397.6 

(2) yeni 
1951 

5.391.5 
5.275.8 

90.1 
25.6 

1.215.8 
141.1 

1.036.1 
38.6 

397.2 
1.081.9 

603.3 
120.1 

364.9 
302.5 
901.2 

10.378.4 
—23.8 

10.354.6 
1.109.9 

11.464.5 
588.2 

hesaplar 
1952 

6.177.4 
6.022.0 

102.9 
52.5 

1.427.6 
165.7 

1.218.9 
43.0 

534.6 
1.317.2 

800.1 
152.9 

379.0 
347.5 

1.023.9 
12.160.2 

—31.6 

12.128.6 
1.346.6 

13.475.2 
735.3 

1953 

7.284.8 
7.123.5 

111.5 
49.8 

1.564.3 
161.8 

1.356.1 
46.4 

637.8 
1.471.3 

875.6 
183.0 

399.4 
386.7 

1.110.5 
13.913.4 

—30.4 

13.883.0 
1.523.0 

15.406.0 
914.9 

1.952.1 9.206.6 8.811.8 9.881.3 12.052.7 14.210.5 16.320.9 

1.720.4 8.318.7 7.863.9 8.894.5 10.942.8 12.863.9 14.797.9 
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Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1949 senesinde 8 milyar 811.8 milyon liradan ibaret 

bulunması gayrisâfi millî istihsalimiz, 1953 yılında yüzde yüze yakın bir artışla iki misline çok 
yaklaşmış ve 16 milyar 321 milyon lirayı bulmuştur. 

O kanaatteyiz ki, katî hesaplar ikmal edildiği zaman bu artışın fazla değil", eksik gösterildiği ha
kikati ortaya çıkacaktır. Filhakika bu yüksek bir tahmin değil, asgari bir hesaptır. 

Memleketimizde millî gelir istatistiklerinin çok yeni olması ve bir seneden diğerine millî gelir 
ve gayrisâfi millî istihsal rakamlarının seyrini tâyin edecek müstakar esasların ve mesnetlerin he
nüz tesbit edilmekte bulunması millî gelir rakamlarının tetkik edilip kıymetlendirilmesi hususunda 
bizi ihtiyatlı olmaya sevketmek ieabeder buna rağmen bugün elde mevcut rakamlann ifade ettiği 
hakikat budur: 

1950 senesinden bu tarafa, tatbikma giriştiğimiz yeni yatırımlar sayesinde daha bugünden te
min edilen ve istihsal üzerindeki mühim tesirleri asıl önümüzdeki yıllarda görülecek olan geniş istih
sal kapasitesi artışları ise bu nispetin çok fevkinde bulunmaktadır. 

Gayrisâfi millî istihsal rakamları hakkında toplu olarak verilen bu izahattan sonra muhtelif sek
törler itibariyle istihsal artışlarını tahlil ettiğimiz takdirde 1960 yılından bu tarafa ve çok kısa bir 
devre içinde sağlanmış bulunan iktisadi kalkınmanın neticelerini daha büyük bir sarahatle mü§ahede 
etmek mümkündür. 

1. Zirai istihsal sahasındaki gelişmeler. Ziraat sektöründe çiftçimizin modern teknik vasıtalarla 
teçhizi; geniş kredi imkânlarına kavuşturulması; toprak ve tohumluk tevziinin geçmişle kıyaslana-
mıyacak derecede hızlandırılması, küçük ve büyük su işlerinin geni,ş ölçüde ele alınması; istihsal mm-
takalarınm her mevsimde geçit veren yollarla istihlâk merkezlerine ve büyük piyasalara bağlanma
sı; zirai mahsullerin müstakar bir fiyat politikasiyle değerlendirilmesi ve istihsal faaliyetlerinin iyi 
bir şekilde desteklenmesi suni gübre kullanılması, teknik ziraat bilgileri yayımına ehemmiyet veril
mesi sayesinde daha 1951 senesinden itibaren zirai istihsalimiz süratle artmaya başlamış ve ekiliş sa
hası büyük ölçüde genişletilmiştir. 

Muhtelif yıllar itibariyle bellibaşlı zirai mahsullerimizin istihsal miktarlarını ihtiva eden tablo 
bu sahada kaydedilen inkişafın vüsat ve ehemmiyetini açıkça göstermektedir. 

« 



Tarla mahsullerinin ekiliş sahası, istihsal ve randımanları 

(1946 - 1954 
Ekilen saha (1.000 hektar) istihsal (1.000 ton) 

Yıllar 

1946/50 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954(1) 

Hububat 

7.735,0 
8.244,2 
8.807,4 
9.868,0 

11.077,2 
11.293,3 

Bakliyat 

396,5 
426,8 
418,3 
435,6 
457,8 
460,5 

Pamuk 

300,9 
448,5 
641,8 
675,0 
604,7 
581,8 

Diğer smai 
bi tk i İPT* 

(#) 

442,1 
464,9 
451,2 
483,1 
547,9 
525,9 

Yekûn 

8.874,5 
9.584,4 

10.316,0 
11.461,7 
12.687,6 
12.861,5 

._-
Hububat Bakliyat Pamuk 

7.069,5 
7.763,9 

10.679,0 
12.242,0 
14.343,9 
9.598,2 

330,0 
381,7 
411,0 
478,1 
501,5 
419,2 

78,3 
118,0 
150,0 
165,0 
139,0 
142,0 

Diğer 
smai 

bitkiİPT 

O 

1.640,7 
2.022,9 
2.746,4 
2.717,7 
2.985,3 
2.956,0 

Yekû 

9.118 
10.286 
13.986 
15.602 
17.969 
13.115 

(i) Muvakkat rakamdır. 
(*) Yerfıstığı, soya, aspir, kolza, ayçiçeği bu rakama dâhil değildir. 
Sınai bitkilerde toplu olarak hektar başına verim vasatisi hesabı mümkün olmadığı için rakar zik-

r edilmemiştir. 
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Yukarıki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 1946 -1950 yıllarında ekiliş sahası vasatisi, 
7 milyon 735 bin hektarı hububat olmak üzere 8 milyon 874,5 bin hektar olduğu halde, bu mik< 
tar 1954 yılında 11 milyon 293,3 bin hektarı hububat ekiliş sahası olmak üzere 12 milyon 861,5 bin 
hektara yükselerek % 45 artış kaydetmiştir. Hububat ekiliş sahasındaki artış ise, % 46.3 dır. 
Aynı veçhile, hububat istihsalindeki verim de 1946/1950 yıllarında vasati olarak hektar başına 
914 kilo iken 1953 yılında % 41.7 artışla 1295 kiloya yükselmiştir. 

1950 den önceki yıllarda 1934 -1938 vasatiyi eriyle 1946 -1950 vasatileri arasında ne ekiliş sa
hası ve ne de istihsal miktarı itibariyle bariz hiçbir artış bulunmadığı halde, 1950 den sonra alman 
isabetli tedbirler ve takip olunan istihsal politikası sayesinde, hem ekiliş sahasında ve hem de nor* 
mal istihsal veriminde ayrı ayrı % 50 ye yakın artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebepledir ki, 1954 yılında gayrimüsait iklim şartlarının tesiriyle, 9 milyon 598.2 bin tonda 
kalmış olan hububat istihsali dahi, 1949 yılının 5 348 800 tonluk istihsalinden % 79.5, 1946 -1950 
yıllarının umumi vasatisi olan 7 milyon 69 bin tondan da % 35.6 nispetinde daha fazla bulunmak
tadır. 

Bu rakamlar ve mukayeseler, 1951 -1953 yıllarında zirai istihsalimizde görülen iki misle yakın 
artışların, zaman zaman iddia olunduğu gibi sadece müsait iklim şartlarının bir neticesi olmadığı
nı, bilâkis, bir taraftan ekiliş sahasını artırmak,diğer taraftan istihsal verimini yükseltmek üzere 
Hükümetinizin ittihaz ettiği bir sıra müspet tedbirlerin neticesi bulunduğunu açıkça ifade etmek
tedir. 

Nitekim iklim şartlarının tamamen gayrimüsait seyretmiş olduğu 1954 yılı istihsali 1950 den 
evvellki devrede en müsait iklim şartlarının bulunduğu yıllarda dahi asla vâsıl olunmamış bir sevi
yededir. 

Bu sahada sarfolunan gayretlere bir misal olmak üzere, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
tatbikma başlandığı 1946 senesinden 1950 yılı Mayıs ayma kadar geçen devre içinde tevzi edilen 
mera ve arazinin 831.6 bin dönüm olmasına mukabil, 1950 Mayısından bu yana 7 milyon 300 bin 
dönüm arazi ve 5 milyon 206 bin dönüm mera olmak üzere 13 milyon 106 bin dönüm toprak dağı
tıldığını ve artışın 17 misline yakın bulunduğunu zikretmek yerinde olur. 

2. Sanayi ve madencilik sahasında istihsal artışları, Hükümetinizin, memleketin istihsal gü
cünü artırmak ve iktisadi kalkınmasını tahakkuk ettirmek hususunda sarf ettiği gayretler netice
sinde sanayi ve madencilik sahalarında kaydedilen inkişaf, zirai sahadakinden daha az olma
mıştır. 

Ancak, bu sahalara vâki yatırımlar, ziraat sektöründe olduğu gibi, kısa zamanda mühim istih
sal artışları şeklinde neticelerini verecek neviden olmadıkları, kurulan ve kurulmakta olan tesisle
rin ikmal edilerek istihsale başlamaları ve bu istihsallerin bir seneyi kâmile rakamları halinde is
tatistiklere geçmesi zamana mütevakkıf bulunduğu için sınai istihsal endekslerine inikası sarf edi
len gayretleri ve tahakkuk ettirilen işleri en az bir sene geriden takibetmekte, muhtelif işletme 
guruplarında geniş istihsal kapasiteleri artışlarına, devlet gelirlerinde, millî gelirde, umumi istih
lâk hacmmda, kitlevi ve bir mislini aşan yükselmelere rağmen, hakiki ve fiilî durumu ifadeden 
uzak kalmaktadır. 

Bununla beraber aşağıdaki cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere, 1948 senesi vasatileri 
100 itibariyle 1954 yılının ilk dokuz aylık vasatileri, sınai istihsal sahasında, % 50 nin fevkınd» 
artışlar temin olunduğunu açıkça göstermektedir. 
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Sınai İstihsal muvakkat endeksleri 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

(1948 — 100) 

Madenler 

100.0 
115.1 
122.0 
127.2 
145.8 
174.1 

İmalât 
sanayii 

100.0 
112.2 
112.6 
109.5 
128.8 
135.3 

Gıda 
sanayii 

100.0 
114.4 
111.9 
124.8 
128.9 
148.4 

Genel 
endeka 

100.0 
113.5 
114.7 
118.4 
133.1 
148.8 

1954 (*) 140.2 161.9 141.8 151.0 

Mamafih yukarda da işaret olunduğu veçhile sınai istihsal endeksleri, sanayi sahasına son dört 
sene içinde yapılan yatırımların ve ikmal edilerek işletmeye açılan yeni tesislerin miktar ve kapa
siteleri hakkında bir fikir vermekten çok uzaktır. 

Bu sebepledir ki, mütaakıp bahiste memleketin iktisadi kudretini ve istihsal gücünü artırmak 
maksadiyle iktidarımız zamanında girişilmiş olan yatırımlar ve dört sene içinde tahakkuk ettirilen 
işler hakkında muhtelif sektörler itibariyle ve toplu rakamlar halinde etraflı izahat verilmiştir. Sanayi 
sahasındaki çalışmalarımız mevzuunda adha iyi bir fikir edinmek için mezkûr bahsin gözden geçi
rilmesi kâfi gelecektir. 

Madencilik sahasındaki inkişafa gelince; madenciliğimizin inkişafını temin etmek üzere girişi
len geniş yatırımların büyük kısmı henüz ikmal edilerek işletmeye açılmamış olmakla beraber, aşa
ğıdaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere son 4 sene içinde maden istihsalâtımızda mühim 
artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır. İnşaları devam etmekte olan yeni tesislerin ikmalini takibede-
cek senelerde daha büyük yükselmeler kaydolunacağı şüphesizdir. 

Madenler istihsali 

Maden cinsi 

Bakır 
Demir 
Krom 
Kükürt 
Maden kömürü 
Linyit 
Manganez 

1948 

10 979 
191 659 
285 725 
2 597 

4 022 813 
1 010 093 

8 327 

(1948 
1 

1949 

11 283 
210 948 
451 566 
3 095 

4 182 705 
1 271 936 

22 576 

Ton 

4 
1 

1953) 
I 

1950 

11 700 
233 591 
422 529 
6 006 

360 598 
214 452 
32 178 

1951 

17 526 
225 810 
602 220 
7 390 

4 729 589 
1 254 815 

50 517 

1952 

23 330 
481 825 
806 911 
8 381 

4 846 342 
1 387 411 

81 548 

1953 

23 757 
497 079 
912 523 
9 775 

5 654 467 
1 640 583 

89 846 

(*) 9 aylık muvakkat. rakamd\r, 
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Bu vesile ile, 1945 senesinden 1950 yılı sonuna kadar hususi teşebbüs erbabına verilmiş olan 

maden arama ve işletme ruhsatnamelerinin yekûnu 1 822 den ibaret olduğu halde 1951 senesi ba
şından 1954 yılı Eylül sonuna kadar verilmiş olan ruhsatnamelerin yekûnunun 3 491 e yükselmiş 
bulunduğunu belirtmek yerinde olur. Ayrıca tetkik edilmekte olan ruhsatname taleplerinin adedi 
de 15 000 ni tecavüz etmektedir. 

Bundan evvelki devrede meriyete konulmuş olan yeni Maden Kanununun bu sahadaki faali
yetleri geniş mikyasta teşvik etmekte olduğunu da memnuniyetle kaydetmek lâzımdır. 

Keza geçen devrede Yüksek Meclisin kabul buyurduğu Petrol Kanununun tatbikatından elde 
edilecek müspet neticeleri ümitle beklemekteyiz. Bu kanun hükümlerinden faydalanmak üzere 
teşebbüse geçen 8 yabancı Petrol şirketi memleketin muhtelif mmtakalarmda petrol araştırma
larına başlamış olduğu gibi Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü de Güney - Doğu - Anadolu sondajla
rına ve yeni kuyular açmaya devam etmektedir. Bu mmtakadan elde edilen petrolleri işlemek 
üzere inşasına başlanan Batman Eafineri tesisleri önümüzdeki sene içinde ikmal edilerek işlet
meye açılacaktır. Dış finansmanı 30 milyon lira civarında olan ve bütün tesisleri ve müştemilâ-
tiyle birlikte 56 milyon liraya mal o La e ağı'hesaplanan mezkûr rafineri, yılda 330 bin ton ham 
petrol işliyecek ve en az 200 bin ton kömür taasrrufu sağlıyacaktır. 

Etibank, Divriği demir, Keçiborlu kükürt ve Murşul bakır madenlerinin istihsal kapasitele
rini artırmak ve maliyetini düşürmek üzere ceman 36.5 milyon liralık bir amenajman programı üze
rinde yatırımlarına devam etmektedir. Bu yatırımlar da 1955 ve 1956 yıllarında ikmal edilerek 
işletmeye açılmış olacaktır. 

Bir kısım millî bankalarımızla Etibank'm bâzı yabancı müteşebbislerle vardıkları anlaşmalar 
neticesinde, memleketin muhtelif mmtakalarmda ve Garbî - Anadolu'da yeniden demir cevheri araş
tırmalarına başlanmış bulunmaktadır. 

Bu araştırmalar müspet neticeye varır varmaz, tesbit edilecek demir cevheri • yataklarını 
istetmeye açmak üzere ikinci bir demir ve çelik sanayii merkezi kurulacaktır. 

Diğer taraftan şimdiye kadar memleketimizde mevcudiyeti katı olarak bilinmiyen Volfram, 
Uranyum ve Toryum gibi dünya mikyasında büyük kıymeti haiz stratejik madenlerin de keşfe
dilmiş olması madencilik sahasındaki gelirlerimizi ehemmiyetli surette artıracaktır. 

B) Muhtelif istihsal ve münakale kollarında yapılan yatırımlar : 

Bundan önceki bahiste; muhtelif istihsal kolları itibariyle verilen rakamlar ve yapılan mukayese
ler, Hükümetinizin son dört yıl içinde girişmiş bulunduğu iktisadi kalkınma faaliyetlerinin vüsat ve 
ehemmiyetini; iktidarımızın iş başına geldiği günden beri mazinin ihmallerini telâfi etmek, geçmiş 
yılların geniş fırsat ve imkânları içinde rahatça kurulması, mümkün iken bir türlü ele alınmamış 
hattâ düşünülmemiş bulunan tesisleri birer birer tahakkuk ettirmek için sarf ettiği muazzam gayret
leri ,toplu olarak ifade ve izah etmeye kâfi değildir. 

Zira bugüne kadar tahakkuk ettirilen işler ve işletmeye açılan tesisler yanında henüz kuruluş, inşa 
ve ikmal safhasında bulunan, işler ve tesisler büyük yekûnlara baliğ olmaktadır. Bunun yanında etüd-
leri, projeleri ve mukaveleleri hazırlanıp inşa saf hasma geçilmek üzere bulunanların da ehemmiyetli 
yekûnlara varmakta olduğunu arz etmek lâzımdır. 

inşasına geçmek üzere hazırlıklarını yapmakta olduğumuz teşebbüslerin bugüne kadar yapılanlar
dan çok daha geniş bulunduğunu arz etmekten bahtiyarlık duymaktayız. Son üç, dört yıl içinde bu 
nevi yatırımlar için sarfedilen paralar, milyarları bulduğu halde henüz işletmeye açılmadıkları için 
istihsal artırıcı tesirleri görülememektedir. Buna mukabil, elde mevcut kaynaklarımızın büyük kısmı 
bu tesislerin kurulmasına ve inşalarına tahsis olunduğu için, yapılan ve yapılmakta olan bu işler or-
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taya konarak maliyetleri, vüsatleri ve memleket ekonomisine getirecekleri yeni kuvvetlerin etraflı 
izahı yapılmadıkça, takibettiğimiz malî ve iktisadi politikanın 'kıymet ve ehemmiyeti lâyıkı veçhile \ 
anlaşılmıyacaktır. Biraz sonra ana hatları • ile izah edeceğimiz bu yatırımlar tamamlanarak yeni kuv
vetler ve kapasiteler halinde memleketin umumi istihsal gücüne büyük imkânlar getirmeye başladık
ları vakit, gayretlerimizin mahiyet, şümul ve azameti daha iyi tebarüz edecektir. 

Ancak 1950 yılından bu tarafa, tatbikma başlandığımız sermaye yatırımlarını sektörler ve tesisler 
İtibariyle izah etmeden önce, bu yatırımların yekdiğerini tamamladıklarını, ya memleketin istihsal 
gücünü ve iktisadi kudretini tam bir ahenk ve muvazene halinde geliştirmeye, yahut da mevcut is
tihsal kaynak ve kapasitelerinden tam bir şekilde istifade teminine, istihsal veriminin artırılmasına 
ve maliyetlerinin düşürülmesine matuf bulunduklarını bilhassa tebarüz ettirmek yerinde olur. 

a) Sulama, taşkın ve selden koruma, barajlar ve kuvvei muharrike tesisleri : 

1. Sulama, taşkın ve selden koruma ile içme suyu tesisleri : 1950 yılma kadar ziraatimiz 
tamamiyle iklim şartlarına terkedilmiş; sulama tesisleri ve her çeşit koruyucu tedbirler ihmal 
olunmuştu. 

Millî ekonomisinin bariz vasfını zirai faaliyetler teşkil eden bir memlekette tabiî şartları ıslah et
mek, bataklıkları kurutmak, taşkınları önlemek, su cereyanlarından ve yeraltı sularından istifa
de etmek hususunda asgari bir gayret dahi sarf edilmemesi, birçok köy, kasaba ve şehirlerimizin 
zaman zaman tabiî âfetlerin ağır tahribatına mâruz bırakılması, çiftçilerimizin tabiatla yaptıkla
rı çetin mücadelede desteklenmemesi zirai istihsalimizin düşük seviyelerde kalmasının âmillerin
den bir kısmını teşkil etmekte idi. 

1950 senesinde ancak 63 000 hektar arazi sulanmakta idi. Gene o tarihe kadar kurutulmuş 
bataklıkların sahası 30 bin hektardan ibaretti ve ancak 107 bin hektar arazi ve 16 aded kasaba 
veya köy selden korunabiliyordu. 

Hükümetimizin 1951 yılı bütçelerinden itibaren aldığı tedbirler ve sarfettiği gayretler sayesin
de 1954 senesinde işletmeye açılmış tesisler vasıtasiyle : 

Sulanan arazi yekûnu 350 500 hektara, 
Kurutulmuş bataklıklar 204 250 » 
Taşkın ve selden korunan sahalar 363 250 » 
Taşkın ve selden korunan şehir, kasaba ve köylerde 131 adede yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yeraltı suları dâvası büyük bir ehemmiyetle ele alınmış olup, bu mevzuu şimdiye ka
dar yapılanlarla mukayese edilemiyecek bir şekilde halletmek üzereyiz. 

İktidarı devraldığımız tarihte 40 küsur bin köyden ancak 13 700 köyde içme suyu vardı ve 
bu ya esasen köylerin, suların mevcut bulunduğu yerlerde kurulmasının neticesi veya tamamen 
halkımızın kendi gayretlerinin mahsulü idi. 

1951 yılından bu yana, yeniden 20 245 köy içme suyuna kavuşturulmuş ve bu mevzu için Devlet 
bütçesinden 65 400 000 lira sarfedilmiştir. 

Köy içme suları da dâhil olmak üzere bataklık kurutma, taşkın ve selden koruma, sulama ve yeral
tı suları için iktidarımızın dört yıllık devresi zarfında bütçelerimizden sarfolunan para miktarı 340 
milyon lirayı tecavüz etmektedir. 
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Halen üzerinde çalışmakta ve inşaları devam etmekte olan programlar sayesinde önümüzdeki yıl-

larda : 

Sulanan arazi 550 000 Hektar 
Kurutulan bataklıklar 300 000 » 
Taşkın ve selden kurtarılan sahalar 550 000 > 
Taşkın ve selden kurtarılan şehir, ka
saba ve köyler adedi de 160 a yükselecek ve 1950 yılından sonra içme suyuna 
kavuşturulan köylerimizin sayısı, geriye kalan 5000 köyün suyu da temin edilmek suretiyle, 25 bini bu
lacak ve böylece Türkiye'de içme suyu olmıyan köy kalmıyacaktır. 

Ayrıca yeraltı suları mevzuuna büyük bir ehemmiyet verilerek açılan kuyuların, adedi 500 ü ve 
derinlikleri mecmuu da 100 bin metreyi bulacaktır. Bu vesile ile İller Bankası vasıtasiyle, 238 kasaba 
ve şehrin içme suları tesisatı için bugüne kadar 28 milyon lira harcanmış olduğunu, halen inşaları 
devam eden tesislerle birlikte içme suyuna kavuşturulacak şehir ve kasaba adedinin 302 ye ve bu 
maksat için sarfedilecek para miktarının da 78 milyon liraya yükseleceğini kaydetmek lâzımdır. 

2. Kuvvei muharrike ve enerji tesisleri : Memleketin iktisadi kalkınması, kurulacak tesislerin iş
letilmesi ve istihsal maliyetinin düşürülmesi evvelemirde ucuz ve bol kuvvei muharrikeye mütevak
kıf bulunduğu halde 1950 yılma kadar en çok ihmal edilmiş bulunan mevzulardan birisi de bu olmuş
tur. 

Nitekim kömür istihsalimiz 1950 senesinde 4 milyon 360 000 tondan ibaret bulunuyordu. Zon
guldak kömür havzasının ıslahı ve istihsal kapasitelerinin artırılması için hazırlanmış ve 381 milyon 
liraya mal olacağı hesaplanan programın 1957 senesinde ikmali ile maden kömürü istihsalinin 7 mil
yon tonun fevkma yükseleceği tahmin edilmektedir. 1954 senesine kadar bu programın 223 milyon 
liralık kısmı tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca garp linyitlerinin istihsal kapasitesini ar
tırmak üzere girişilmiş bulunan 61 milyon 32.7 bin liralık ıslahat programının da 33 milyon 729 bin 
liralık kısmı 1954 sonuna kadar fiilen tahakkuk ettirilmiş olacaktır. 1957 senesinde bütün tesisle
rin ikmali ile de garp linyitlerinin istihsal kapasitesi 2 milyon 690 bin tona yükselecektir. Şu nok
tayı ehemmiyetle tebarüz ettirmek icabeder ki, 1950 senesinden bu tarafa alınmış olan bu müspet 
tedbirler sayesinde gerek kömür ve gerek linyit istihsalinde, yaratılmak istenen zehabın hilâfına 
olarak 1950 senesine nazaran mühim artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Azdavay kömür yataklarının işletmeye açılmasını temin edecek tesisler için gerekli çalış
malar ve hazırlıklar ikmal edilmek üzeredir. 

Bu suretle bir taraftan mevcut kömür hazinelerimizden ve linyitlerimizden, ve halen istifade 
edilemiyen veya mahdut miktarda faydalanılan yataklardan iyi bir şekilde istifade yoluna gider
ken diğer taraftan su cereyanlarından tam bir şekilde faydalanma imkânlarını aramaktayız. 

Filhakika, memleketimizin her tarafında mevcut kuvvetli su cereyanlarından ucuz ve bol mik
tarda elektrik enerjisi istihsal ederek sanayiimizin kuvvei muharrike ihtiyacını temin etmek ve istih
sal maliyetlerini düşürmek mümkündür. Bu geniş imkânlara rağmen 1950 senesine kadar, mahdut 
miktardaki şehir ve kasaba santralleri ile bâzı sınai tesislerin kendi ihtiyaçları için kurdukları sant
raller ve 60 bin kilovat takatinde Çatalağzı Termik santrali bir tarafa bırakıldığı takdirde, mem
lekette elektrik enerjisi ihtiyacı tamamen ihmal edilmiş bulunuyordu. Mezkûr santrallerin de pek 
büyük kısmı ya kömürle veya mazotla işletilmekte ve istihsalleri pahalıya mal olmakta idi. Bu sebep
ledir ki, 1950 senesindeki bütün elektrik istihsalimiz, yılda 789,6 milyon kilovat saati geçmiyordu. 

Bu mühim ihtiyacı ve geniş imkânları nazara alan iktidarımız, iş başına gelir gelmez, ucuz ve 
bol elektrik kaynağı olan Hidro - Elektrik tesislerine büyük ehemmiyet vermiş ve kısa zamanda 
beş aded büyük çapta ve 15 aded orta çapta mmtaka Hidro - Elektrik santralleri ile düşük kaliteli 
kömür ve linyitlerden istifade etmek üzere ikinci Çatalağzı, Tunçbilek ve Soma Termik elektrik sant-
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railerinin inşasına girişilmiştir. 827 milyon liraya mal olacağı hesaplanan bu santrallerin elektrik 
istihsali senede 2 milyar 645 milyon kilovat saati Vıla^ak ve 1950 senesindeki elektrik istihsalinin 
dört misline yaklaşacaktır. Bu vesile ile mezkûr santrallerin dış finansmanının 413 milyon liranın 
fevkinde bulunduğunu kaydedebiliriz. 

Kurulmakta olan beş büyük Hidro - Elektik tesislerinden Sarıyar ve Seyhan'ın inşalarına 
1951 ve 1952 yıllarında, Kızılırmak - Hirfanlı, Gediz - Demirköprü ve Akçay - Kemer tesislerinin 
inşalarına da 1954 yılında başlanmış bulunmaktadır. Bunlardan Seyhan ile son ikisi çok maksatlı 
ters ler olup, aynı zamanda geniş sahaların sulanmasına hizmet edecekleri gibi hepsi de üzerinde 
kâin bulundukları nehirlerde su cerevanlarmm tanzimine, taşkınların önlenmesine ve alâkalı mm-
takalarda çiftçilerimizin taşkınlar yüzünden her sene duçar oldukları mühim zararların bertaraf 
edilmesine hizmet edeceklerdir. 

Ayrıca ismi geçen 5 büyük tesisin önünde teşekkül edecek olan vâsi baraj gölleri, mmtakala-
rında iklim şartlarının tanzimini temin eyliyecektir. 

Diğer taraftan İller Bankası 1950 den sonra 366 aded şehir ve kasaba elektrik santrali ile 13 
aded mıntaka elektrik santralinin ihalesini yapmış olup, bu ihalelerden 32 873 838 lira kıymetin
de 165 adedi 1954 senesi içinde işletmeye açılmış, 95 163 928 lira kıymetinde 214 adedinin de inşa
ları devam etmektedir. 

Bunlara ilâveten Kızılırmak üzerinde Kargı, Kesikköprü, Kapulukaya, Sakarya üzerinde Gemi-
bükü, Göksu üzerinde Kadıncık, Büyük Menderes üzerinde Çukurköy, Aksu üzerinde îkinci Ko
vada, Yeşilırmak üzerinde Almus ve muhtelif yerlerde diğer 9 aded Hidro - Elektrik tesislerinin 
projeleri hazırlanmaktadır. 

Muhtelif santrallerde üretilen elektrik enerjisinin, istihlâk merkezlerinde tevziini temin etmek 
üzere 1952 yılında işletmeye açılan ve 30 milyon liraya mal olmuş bulunan 458 kilometre uzunlu
ğundaki hatlara ilâveten halen 125 milyon lira sarfiyle 154 ve 66 kilovatlık 2 897 kilometre. 33 
ve daha aşağı kilovatlık 649 kilometre tulünde yeni hatlar inşa edilmektedir. Bunlardan 289 kilo
metrelik kısımlar işletmeye açılmıştır. 

Memlekette elektrik istihsalini artırmak hususunda sarf edilen gayretler sayesinde, halen elek
trik istihsalimiz, 1 milyar 450 milyon kilovat saate yükselmek suretiyle 1950 senesinin iki misline 
yaklaşmış bulunmaktadır. İnşa edilmekte bulunan santraller 1956 - 1958 yıllarında ikmal edildiği 
vakit yıllık istihsal miktarı 3 milyar kilovat saati aşacak ve 1950 senesinin 5 misline yaklaşacaktır. 
1958 de ise yıllık elektrik üretiminin 5 milyara ulaşması gayesine müteveccih inşaat ve çalışma
lar da hayli ilerlemiş olacaktır. 

Bu rakamlar, iktidarımızın memlekette kuvvei muharrike istihsalini artırmak için ne büyük bir 
gayretle çalıştığını ve kuvvei muharrike mevzuunu nasıl geniş bir anlayışla ele alındığını açıkça 
göstermektedir. 

b) Sanayi sahasına yapılan yatırımlar : 

iktidarımızın hususi teşebbüse temin 'ettiği geniş imkânlar ve huzur içinde çalışma şart lan 
sayesinde 1950 den bu yana geçen dört sene içinde sanayi sahasına da büyük s'ermaye yatırımları 
yapılmış bulunmaktadır. 

Hususi teşebbüsün sanayi sahasına bugüne kadar yaptığı ve halen yapmakta olduğu sermaye 
yatırımlarının miktar ve kıymet yekûnlariyle taallûk ettikleri gruplar hakkında teferruatlı rakam
lara girmeksizin aşağıda zikredeceğimiz bâzı misiller bu vadideki çalışmalar hakkında kâfi bir 
fikir verecektir. 

Filhakika 1950 den 1954 yılı ortalarına kadar kurulan ve tevsi "edilen yeni sınai tesislerin 
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adedi 700 ü geçmiş bulunmaktadır. Sadece Sınai Kalkınma Bankasının ikrazata başladılı 1951, 
yılından bu yana, kredi açtığı sınai müesseselerin yatırımlarının kıymet yekûnu 362.5 milyon lira
dır. Bu miktarın 193 milyon lirası mensucat sanayiine, 55 milyon lirası taş, toprak, cam ve çini 
sanayiine, 53 milyon lirası da gıda sanayiine, 20 milyon lirası kimya ve kauçuk sanayiine, 14 mil
yon lirası madenî eşya sanayiine, 13 milyon lirası makine ve teçhizat tamir atelyelerine, 9 milyon 
lirası kereste ve sellüloz sanayiine, bakiyesi de diğer muhtelif s'anayi gruplarına yatırılmıştır. 

Diğer taraftan, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun tatbikatından olarak, müracaatları ka
bul edilen 80 müessesenin temsil ettiği yabancı sıermaye miktarı 66 356 246 liradır. Bu 80 mü
essesenin iç finansmanı da, 123 830 000 lira olduğuna göre bu kanaldan yapılmakta bulunan yatı
rım yekûnu 190 186 246 liraya baliğ olmaktadır. 

Müracaatları hâlen tetkik safhasında bulunan 13 müessesenin temsil ettiği 37 864 917 lira da 
ilâve olunduğu takdirde, yekûn 104 221 163 lirayı bulmaktadır. Bu rakamlar, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununun tatbik mevkiine konulduğu tarihten bugüne kadar geçen kısa zaman zarfında 
elde edilen neticeleri ve önümüzdeki devreler zarfında yabancı sermaye yatırımlarının memle
ket ekonomisinde oynayacağı 'ehemmiyetli! rolü açıkça ifade etmektedir. Bu hal memleketimizde 
sanayi ikliminin yaratılmış olmasının misallerindendir. Yakın senelere kadar bu memlekette en 
basit bir envestisman yapmak için dajtıi dünyanın hiçbir tarafından bir müracaat yapılmamış 
olması hatırlanırsa gerek Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanununun gerekse sanayiin süratle inkişafı 
için memleketimizde bütün şartların tahakkuk etmiş bulunduğunu ve bunun önümüzdeki sene
lerde ne büyük eserler ve neticeler vadetmekte* olduğunu kalb huzuru içinde mütalâa edebiliriz. 

Bu umumi izahattan sonra, üzerinde çalışılmakta olan sanayi gruplarından bâzıları hakkında 
vereceğimiz rakamlar çalışmalarımızın umumi istikametini ve inkişaf seyrini* daha iyi göstere
cektir. 

1. Şeker sanayii : Şeker sanayii, mühim bir sınai işletme mevzuu olduğu kadar zirai istihsale 
münavebe imkânlarını getirmesi, birçok mmtakalarda çiftçimizin modern ziraat tekniğine süratle 
intibakını sağlaması ve köylümüze yeni gelir kaynakları temin etmesi bakımından üzerinde ehem
miyetle durulacak bir mevzudur. Diğer taraftan, halkımızın gelir seviyesi yükseldikçe, şeker istih
lâki de süratle artmaktadır. 1950 senesinde istihsal edilen 137 bin ton şeker o zamanlar güçlükle 
istihlâk edilebilir iken, bugün yeniden 4 fabrikanın işletmeye açılmış olmasına rağmen istihsali
miz, ihtiyaç ve taleplere ancak kâfi gelmektedir. 

1930 sıralarında kurulmuş olan 4 fabrikadan sonra eski iktidar zamanında 14 yıl müddetle tek 
bir fabrika dahi inşa olunmadığı gibi, şeker istihsalini artırmak gibi müspet bir yolda yürüyecek 
yerde bugün anlaşılması gayrimümkün olan bir zihniyetle şeker fiatlarını yükseltmek yolu ile is
tihlâkin tahdidine gidilmiştir. Talep hacmmda zaman zaman beliren fazlalıkları bertaraf etmek 
üzere şeker fiatlarını yükseltme yoluna gittiği halde bu mevzuu lâyık olduğu ehemmiyetle ele alan 
Hükümetiniz 150 milyon liralık kısmı dış finansman olmak üzere 300 milyon liraya mal olacak 
on bir yeni fabrikanın inşasına başlanmış bulunmaktadır. Bunlardan Adapazarı fabrikası 1953 
yılında, Konya, Amasya ye Kütahya fabrikaları da 1954 yılında işletmeye açılmıştır. Bu dört fab
rikanın maliyet yekûnu 49 450 000 lirası dış finansman olmak üzere 103 milyon lira, istihsal kapa
siteleri de 93 bin tondur. 

Geri kalan 7 fabrikadan Susurluk, Burdur ve Kayseri fabrikaları 1955 yılında, Erzurum, Er
zincan, Malatya ve Elâzığ fabrikaları da 1956 yılında işletmeye açılacaklardır. Bu suretle şeker 
fabrikalarımızın istihsal kapasitesi 1950 yılında, 130 bin tondan ibaret iken halen 223 bin tona 
yükselmiştir. 1956 yılında ise 3 misline yakın bir artışla 376 bin tona baliğ olacaktır, istihlâk mik
tarındaki artışın da bu seyri takibedeceği hesaplanmaktadır. Buna mukabil, 1950 yılında yeni 
kampanyanın başlamak üzere bulunduğu bir sırada 130 bin ton civarındaki istihsalden 60 bin ton
luk istihlâk edilemiyen bir stok bulunduğunu ibretle ve teessürle kaydetmek lâzımdır, 
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Bu vesile ile, mezkûr 11 fabrikanın Millî Bankalar, mahallî müteşebbisler ve pancar ekicileri 

kooperatifleri ortaklarının koydukları sermaye ile kurulmakta olduklarını; bugüne kadar teessüs 
etmiş 16 pancar ekicileri kooperatifinin ortak sayısının 1954 yılı sonunda 167 bine, taahhüt ettik
leri sermayenin 61 milyon liraya, ve tahsil edilen sermaye miktarının da 25 milyon liraya baliğ 
olacağını büyük bir memnuniyetle tebarüz ettirmek lâzımdır. 

2. Azot ve suni gübre sanayii. Zirai istihsalimizin artışı, yer yer çeşitlenmesi istihsal verimini 
yükseltme gayretleri suni gübre kullanılmasını geniş mikyasta artırmış bulunmaktadır. 1950 den 
önce bahçe ve sebze ziraati dışında ancak pek mahdut sahalarda suni gübre kullanılırken bugün bü
tün ziraat kollarında geniş gübre talepleri ile karşılaşılmakta ve suni gübre ithalâtı için mühim mik
tarda döviz sarfedilmektedir. 

Diğer taraftan memlekette azot sanayiinin kurulmasının Millî Savunma ihtiyaçları için arz ettiği 
ehemmiyeti de ayrıca tebarüz ettirmek lâzımdır. Bu ihtiyaçları göz önünde tutan Hükümetiniz bu 
sahada da ehemmiyetli teşebbüslere geçmiş bulunmaktadır. 

Kütahya'da 70 - 75 milyon lira sarfiyle kurulmakta olan azot ve azotlu gübre tesisleri ikmal 
edilerek işletmeye açıldığı zaman senede 270 bin ton linyit ve 106 bin ton alçı taşı kullanmak su
retiyle, 

60 bin ton amonyum sülfatlı gübre, 

50 bin ton amunyum nitratlı gübre, 

6 bin ton kesif nitrik asit, 

Bin ton teknik amonyum nitrat, 

Bin ton amonyak istihsal edilecektir. Kütahya'da kurulmakta olan bu azot sanayiine ilâveten ve 
bunun inşası bitmeden bir ikincisine başlamanın zaruri olacağını ve bu mevzuda da tasavvur ve te
şebbüslerimizin mevcut bulunduğunu ifade etmek isteriz. Ayrıca yabancı sermayenin de iştiraki 
ile Ziraat Bankasının îskenderunda kurmuş olduğu 100 bin ton kapasiteli süperfosfat fabrikası bu 
sene içinde işletmeye açılmış bulunmaktadır. Aynı yabancı firma ile müştereken ve Garbi Anadoluda 
ikinci bir süperfosfat fabrikasının süratle inşasına başlanması hususunda çalışmalara devam edil
mektedir. 

Bunlara ilâveten Murgul bakır madeni tesislerinin bacasından çıkan ve o mmtakada ziraate büyük 
zararlar iras eden zehirli gazlardan istifade suretiyle, asit sülfürik istihsal etmek ve süperfosfat 
sanayii için en lüzumlu olan bu maddeyi memlekette temin etmek üzere Etibank, 13 300 000 lira sarfı 
ile yeni tesisler vücuda getirmektedir. 1956 yılında işletmeye açılacak olan bu tesisler sayesinde se- » 
nede 70 bin ton asit sülfürik istihsal edileceği gibi Murgul bakır madeninin civarındaki çiftçilerin 
duçar oldukları ve senelik yekûnu 3 milyon lirayı bulan zararlar da tamamen önlenmiş olacaktır. 

3. Traktör fabrikası. Muteber bir Amerikan firması ile birlikte ve Ankara'daki motor fabrika
sından istifade suretiyle çiftçimizin ihtiyacı olan traktörleri memlekette yapmak üzere 20 milyon 
lira sermaye ile kurulan bir şirketin işletmeye açmak üzere bulunduğu traktör fabrikası önümüzdeki 
yıllarda her sene 5000 traktör ve lüzumlu yedek parçaları imal edecek bir kapasiteyi haizdir. Bu 
suretle ziraatimizin pek mühim ihtiyaçlarından biri daha memleket dâhilinde temin edilmiş olacaktır. 

4. Çimento sanayii : Kalkınma safhasında bulunan ve bütün istihsal tesislerini yeni baştan 
kurmak mevkiinde olan bir memlekette çimento istihsalinin arz ettiği ehemmiyet çok büyük ol
duğu halde eski iktidarın tamamen ihmal ettiği mevzulardan birisi de çimento sanayii olmuştur. 
1950 senesinde memlekette mevcut birkaç çimento fabrikasının yıllık istihsali 395 bin tondan iba
retti. 1950 den sonra hükümetinizin aldığı tedbirlerle bir kısım fabrikaların tevsii suretiyle istih
sal kapasitesinin 1 milyon tona çıkarılması hedef tutulmuş olduğu gibi memleketin muhtelif mer-
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gezlerinde yeniden 21 çimento fabrikası kurulmasına karar verilmiş ve bunlardan mühim bir kıs
mının inşalarına başlanmış bulunmaktadır. Halen inşaları devam eden fabrikaların üçü 1955 yılın
da ; 10 tanesi 1956 yılında, 4 tanesi de 1957 yılında tamamen işletmeye açılacak ve bu suretle mem
leketin çimento istihsal kapasitesi 1950 de 400 bin ton iken 1957 yılında 2,5 milyon tona yüksel
mek suretiyle 6 mislini geçecektir. 

Şeker fabrikalarında olduğu gibi tamamen mahallî müteşebbislerin koydukları sermaye ve mil
lî bankalarımızın iştiraki ile kurulmakta olan bu fabrikalar 125 milyon lirası dış finansman olmak 
üzere 250 milyon liraya mal olacaktır. 

Kurulmakta olan fabrikalardan bir kısmının sermayesine % 10 nispetinde, bu fabrikaların 
makine ve tesisatını imal eden yabancı firmalar da iştirak etmektedirler. 

5. Mensucat sanayii : 1950 senesinden sonra Sümerbankm vücuda getirdiği tesisler, yaptığı 
tevsi ve ıslahlar ve bilhassa hususi müteşebbislerin kurdukları yeni fabrikalar sayesinde başta 
pamuklu mensucat ve pamuk ipliği olmak üzere mensucat sanayiimiz büyük inkişaflar kaydet
miş bulunmaktadır. 

1953 senesindeki pamuklu ithalâtının 120 milyon liraya yaklaştığı nazara alınırsa bu sahada gi
rişilmiş olan sermaye yatırımlarının ne büyük bir ihtiyaca cevap vermekte olduğu ve temin ede
ceği döviz tasarrufunun ehemmiyeti kolayca anlasşılmış olur. 

1950 senesinde mevcut pamuklu ve yünlü mensucat sanayii tesislerindeki iğ adedi 300 binden 
- ibaret iken halen inşa edilmekte olanlarla birlikte 1 milyon iğe yaklaşmış bulunmaktadır. 

Sümerbanka bağlı pamuklu mensucat fabrikalarında da iğ adedi 1950 senesinde 126 binden 
ibaret iken halen 214.300 e, yünlü mensucat fabrikalarmdaki iğ adedi de 29.600 den 53 bine yük
selmiş bulunmaktadır. Yalnız başına Sümerbankm kurduğu yeni tesislerle ilâve ve ikmaller, 31 
milyon metre pamuklu ve 3. milyon metre de yünlü kumaş imal etmektedir. 

6. Kâğıt sanayii: îzmit Kâğıt Fabrikasının yıllık istihsali 1950 senesinde 18 bin tondan iba
ret iken, ilâve edilen tesisler sayesinde halen istihsal kapasitesi 50 bin tona yükselmiş bulunmak
tadır. 

7. Demir ve çelik tesisleri, Karabük demir ve çelik tesislerinin 1950 yılındaki hadde mamul
leri istihsali 78 bin ton ve çelik mamulleri imalâtı da 92 bin ton iken, yapılan ilâve tesislerle, ha
len hadde mamulleri 137 bin tona, çelikhane istihsali de 162 bin tona çıkarılmıştır. 

Ayrıca mezkûr tesislerin istihsal kapasitelerinde mevcut tıkanıklıkları izale ederek istihsal hac
mim artırmak üzere yapılmakta olan 100 milyon liralık yeni yatırımlar sayesinde iki yüksek fı
rının tam kapasite ile çalışmaları temin edilecek ve bu ilâve tesisler 1956 yılında ikmal olunduğu 
zaman çelikhane kapasitesi 350 - 400 bin tona, haddehane kapasitesi de 300 bin tona yükselecektir. 

Diğer taraftan Karabük'te kurulmuş olan 18 bin ton kapasiteli santrfüj boru fabrikası 1954 
yılında işletmeye açılmış ve istihsale başlamış bulunmaktadır. 

e) Hububat ve hayvancılık mahsullerini değerlendirme tesisleri: 

1. Silo ve hangar inşaatı : Memleketimizin en çok yekûn tutan istihsali hububat olduğu halde 
1950 senesinde 39.000 tonluk silo, 267.780 tonluk ahşap ve kagir ambar, 9.000 tonluk 4 aded çelik 
hangar ile 95.220 tonluk küçük madenî depolar olmak üzere ceman 411.000 tonluk depolama tesisleri 
mevcut idi. 1950 den sonra, hükümetiniz 56.5 milyon lirası dış finansman olmak üzere ceman 110 
milyon liralık geniş bir yatırım programını tatbik mevkiine vaz'etmiş bulunmaktadır. 

1954 senesi sonuna kadar bu programın 24 milyon liralık kısmı fiilen sarf edilmek suretiyle Top
rak Mahsulleri Ofisinin hububat depolama kapasitesi 411 bin tondan 992.396 tona yükseltilmiş ve 
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böylece 1950 ye nazaran bir mislinden fazla bir artış temin edilmiştir. Program tamamlandığı za
man 40 beton silo, 456 çelik hangar, 84 çelik silo, diğer ambar ve depolardan müteşekkil olmak üze
re Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat depolama ve temizleme tesislerinin umumi kapasitesi 
2.179.396 tona yükselmek suretiyle 5 mislini tecavüz edecektir. 

2) Et ve Balık Kurumu tesisleri. Hayvancılığımızı ve balıkçılığımızı müstakar fiyatlı devamlı 
pazarlara kavuşturmak, memlekette et ve balık istihsal ve istihlâkini tanzim etmek, hayvan ve de
niz mahsullerini kıymetlendirmek üzere tesis edilmiş olan Et ve Balık Kurumu, 43 milyon liralık 
bir programla Erzurum, Ankara, Konya ve İstanbul 'da 4 aded et kombinası inşasına başlamış bu
lunmaktadır. Bu kombinalarda günde 9 463 aded büyük ve küçük baş hayvan kesilmesi ve 2 794 
ton et depolanması mümkün olacaktır. 

Buna ilâveten memleketin muhtelif merkezlerinde 15 milyon liralık bir programla tesisine baş
lanmış bulunan 12 aded soğuk hava deposunda günde 2 675 ton buz imâl edilecek ve 7 060 ton 
et ve balık depolanabilecektir. Her iki programın tahakkuku için 1954 yılı sonuna kadar 32 mil
yon 842 bin lira sarf edilmiş olup önümüzdeki sene içinde inşaat ve tesisat tamamen ikmal edile
cektir. 

Ayrıca, et ve balık nakliyatında kullanılmak üzere Kurum, şimdiye kadar 6 milyon 230 bin li
ralık, soğutma tertibatını haiz kara ve deniz nakil vasıtaları ile vagon mubayaa etmiş bulunruak-
tadır. 

d) Yollar ve limanlar, millî ekonominin süratle inkişafı, muhtelif mıntakalarda istihsal edilen 
malların istihlâk merkezlerine, millî ve beynelmilel pazarlara nakledilerek değerlendirilmesi ikti
sadi bünyenin, mübadele ve istihsal hacmi mahdut mahallî pazarlardan kurtarılarak millî bir 
vahdet haline getirilmesi, beytî ve mahallî istihsal sistemi yerine millî ve beynelmilel pazar için 
istihsal sisteminin ikamesi bakımından her mevsimde geçit veren muntazam karayolları şebeke
sinin ve modern liman tesislerinin arz ettiği ehemmiyet aşikârdır. 

Buna rağmen eski iktidar zamanında bu mevzular tamamen ihmal edilmiş bulunuyordu. 

Hükümetinizin iş başına gelir gelmez ehemmiyetle ele aldığı mevzular arasında yol, köprü, li
man, iskele ve barınaklar inşaat ve ıslahatı en mühim yeri işgal etmiştir. 

1. Yollar ve köprüler. Memleketimizdeki stabilize yolların uzunluğu 1950 yılında 15 104 kilo
metreden ibaret iken son dört sene içinde Karayolları İdaresinin bütçe imkânlarının ve teknik 
vasıtalarının artırılması neticesi olarak halen 27 bin kilometreye çıkarılmıştır. Keza bakım altın
daki yollar da 19 166 kilometreden 36 008 kilometreye çıkarılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1950 senesinde mevcut köprüler 13 bin metre uzunluğunda 289 adedden ibaret 
iken 1954 senesinde 41 bin metre uzunluğunda 591 e yükselmiştir. Ayrıca 18 bin metre uzunlu
ğunda 498 köprü de inşa safhasında bulunmaktadır. 

Bunlara zamimeten, mevcut yollarda seyrüsefer kapasitesini ve emniyetini artırmaya matuf 
gerekli ıslahat da temin edilmiş olduğu için devlet, il ve köy yollarındaki senelik eşya nakliyatı 
1950 senesinde 957 milyon ton - kilometreden 1954 senesinde 2 milyar 29 milyon ton - kilometreye 
yükselmiş bulunmaktadır. Keza 1950 senesinde mevcut devlet, il ve köy yollarındaki yolcu nak
liyatı 2 milyar 597 milyon yolcu - kilometreden 1954 senesinde 8 milyar 91 milyon yolcu - kilo
metreye yükselmiştir. 

1950 yılında memleketimizde 22 037 aded motorlu sivil nakil vasıtası mevcut iken,halen bu 
miktar 67 bini bulmuştur. • • : ' 

• Hükümetiniz yol dâvasını büyük bir ehemmiyetle ele almış olup kısa zamanda ihtiyaçlarımıza 
cevap verecek bir yol şebekesini kurmak azmi ile çalışmaktadır. Bu vesile ile 1958; nenesinden^fön
ce bütün köylerimizin her mevsimde geçit veren yollarla şehir ve kasabalara bağlanacağım söy-
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lersek daha birkaç sene evvel ancak hayal sayılabilecek muazzam bir neticenin istihsal edilmek üze
re olduğunu anlamış oluruz. 

2. Limanlar, iskele ve barınaklar, iktidarımız zamanında, yekûnu 270 582 056 lirayı bulan 
geniş bir yatırım programı ile 11 liman ve 19 iskele ve barınak inşasına girişilmiştir. 

Bunlardan halen inşaları biterek işletmeye açılmış bulunan, Ereğli, Trabzon, İnebolu ve Amas
ra limanlarının maliyeti 15 milyon 143 bin lirası dış finansman olmak üzere 55 milyon lira, 6 
aded iskele ve barınağın maliyeti de 4 milyon lira tutmaktadır. Halen inşaları devam etmekte 
olan 13 iskele ve barınağın maliyet yekûnu ise, 12 milyon 807 bin lira tahmin edilmekte olup, 
bu milstarm 77 milyon liralık kısmı fiilen sarf edilmiştir. Bu iskele ve barınakların büyük kıs
mı 1954 yılı sonlarında veya 1955 yılı içinde işletmeye açılmış olacaktır. 

Ceman 199 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen İstanbul, Salıpazan, Haydarpaşa, Samsun, 
îzmir - Alsancak, Mersin, Giresun limanları ile, tskenderun limanı tevsii, temel ve mekanik tesisat 
inşaatı süratle devam etmektedir. 

Yapılmakta olan limanların büyük kısmı, 1956 - 1957 yıllarında işletmeye açılmış olacak ve yıllık 
kapasiteleri de 5 milyon tonu bulacaktır. 

Ayrıca biri büyük yedisi orta çapta olmak üzere 33 liman, iskele ve barınağın etüdleri ikmâl edil
mekte olup önümüzdeki yıllarda peyderpey inşalarına başlanacaktır. 

Yukarda verilen izahat ve rakamlar, Hükümetinizin iskele ve liman mevzuundaki çalışmalarmm 
vüsat ve ehemmiyeti hakkında kâfi bir fikir vermektedir. 

e) Diğer münakale ve muhabere tesisleri : 

İktidarımız zamanında diğer sahalardaki çalışmalara muvazi olarak demiryolları inşaatı ve mev
cut işletmenin ıslahı, deniz ticaret filosu, hava meydanları inşaatı ve Havayolları İdaresinin geliştiril
mesi, PTT şebekesinin tevsi ve ıslahı mevzuunda da geniş yatırımlar yapılmış ve mühim işler ba
şarılmış veya başarılma yolunda bulunmuştur. Bunlara da topluca bir göz atmak faydalı olacaktır. 

1. Demiryolu inşaatı: İktidarımız zamanında 115 milyon lirası dış finansman olmak üzere 579 
milyon liraya mal olacağı hesaplanan bir programla 1309 kilometre tulünde yeni demiryolu hatları 
inşasına başlanmış olup, bunlardan, 186 kilometre tulünde Hasankale - Horasan, Narlı - Gazianteb 
ve Ereğli - Armutçuk hatları işletmeye açılmış bulunmaktadır. Hâlen inşaları devam etmekte olan 
diğer hatların da 507 milyon liralık keşif bedellerinin 206 milyon liralık kısmı sarf edilmiştir. Bu hatla
rın bir kısmı 1955 yılında, bakiyesi de 1957 yılında tamamen ikmal edilerek işletmeye açılmış olacaktır. 

2. Devlet Demiryolları İşletmesinin ıslah ve takviyesi: İktidarı devraldığımız zaman yeni hatlar 
inşasından ve hattâ daha mühim olarak, mevcut hatların ve işletmelerin keniş "ölçüde ve ehemmiyet
li masrafları icabettirecek surette ıslah ve takviyesi zaruretiyle de karşılaşılmıştır. 

Bu maksat uğruna bugüne kadar 1951 - 1954 yılları arasında yapılan masraflar 160 milyon lira
dır. Bu uğurda daha büyük gayretler ve masraflar ihtiyar etmek mecburiyetindeyiz. 

1954 yılının ilk altı aylık rakamları ile 1950 yılı yolcu ve yük nakliyat rakamları mukayese 
edildiği takîlfde kara yolu nakliyatının geniş mikyasta artmasına irağmen demiryolları nakliyatın
da da mühim: artışlar kaydedildiği görülmektedir. Filhakika 1950 yılının ilk altı ayında taşman 
yolcu adedi 24,9 milyon, eşya nakliyatı da 2,9 milvon ton iken 1954 yılının ilk altı aylık devresinde 
29.8 milyon yolcu ve 4.6 milyon ton eşya nakledilmiştir. 

Yapılmakta olan ıslahat ve yeni tösler tamamen işletmeye açıldığı vakit bu miktarların daha da 
artacağı şüphesizdir, 
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3 Hav» meydanları inşaatı: 1950 den sonra, 50 milyon lira tutarında Yeşilköy, Bsenboğa, Ada

na ve Trabzon hava meydanlarının ve lüzumlu tesislerinin inşalarına başlanmış olup, Yeşilköy ve 
Adana meydanları 1953 yılı içinde işletmeye açılmıştır. Esenboğa ve Trabzon meydanları da önü
müzdeki aylarda işletmeye açılmış olacaktır. Bunlardan beynelmilel tipte olan Yeşilköy ve Esenbo
ğa meydanlarının pistleri 60 ar metre genişliğinde ve ceman 5 000 metre uzunluğundadır. Adana 45 
metre genişliğinde ve 2 700 metre uzunluğunda, Trabzon ise 30 metre genişliğinde ve 1 600 metre 
uzunluğundadır. Bu suretle dört meydanın pist uzunluğu 9 300 metreyi bulmaktadır. 

Ayrıca muhtelif şehirlerde inşası kararlaştırılan ve 45 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen 
10 hava meydanının etüdleri üzerinde çalışılmaktadır. 

4. Havayolları işletmesinin ıslahı: 1951 senesinden 1954 yılı sonuna kadar muhtelif tesisler 
için ceman 18 milyon 641 bin liralık yatırım yapmış bulunan Devlet Havayolları İdaresi tayyare 
filosunu ıslah ve uçuş şartlarını tanzim etmek üzere 1954 yılından itibaren 38 milyon liralık yeni 
bir yatırım programı tatbik mevkiine koymuştur. 

Bu yatırımlarla mütenasip olarak 1950 senesinde Devlet Havayollarının taşıdığı yolcu adedi 
86 331 kişiden ibaret iken 1953 senesinde 183 799 a yükselmiştir. Derpiş edilen ıslahatın ikmalinden 
sonra, bu miktarın daha da artacağı şüphesizdir. 

5. PTT şebekesinin ıslahı : PTT İdaresinin 1951 - 1954 yıllarında yaptığı ve yekûnu 47 mil
yon lirayı bulan yatırımlar, bilhassa telefon ve telgraf şebekelerinin tevsiine ve ıslahına sarf edilmiş
tir. Bu yatırımlar sayesinde : 

Mevcut otomatik santral adedi 1950 de 19 dan 1954 te 35 e 

Manyetolu santral adedi 1950 de 190 dan 1954 te 327 ye 

Otomatik telefon adedi 1950 de 54 400 den 1954 te 93 600 e 

Manyetolu telefon adedi 1950 de 13 931 den 1954 te 29 151 e 

Telefon ve telgraf kuranportör ededi 1950 de 102 den 1954 te 413 e 
yükselmiştir. 

önümüzdeki sene içinde 38 milyon liralık yeni bir yatırım programı ile bu tesisler daha ziyade 
tevsi ve ıslah edilecektir. 

6. Deniz Ticaret Filosunun inkişafı : 1950 senesinde 467 397 gros ton olan deniz ticaret filomuzun 
umumi yekûnu 1954 senesinde 591 401 gros tona yükselmiş olup, Denizcilik Bankasının 1954 yılında 
sipariş ettiği ve bir kısmı bu aylar içinde filomuza katılmak üzere bulunan gemilerle birlikte 701 40.1 
tonilâtoya yükselecektir. 

Memleketin iktisadi kalkınmasını kısa zamanda tahakkuk ettirmek maksadiyle Hükümetinizin 
muhtelif istihsal ve münakale kollarında giriştiği muazzam sermaye yatırımları hakkında yukarı
dan beri verdiğimiz izahat, zikrettiğimiz misaller ve rakamlar bu sahadaki çalışmalarımızın vüsat 
ve ehemmiyeti hususunda kâfi bir fikir verecektir. Büyük kısmı 1956 -1958 yıllarında inşaları 
tamamlanacak olan yeni tesislerin işletmeye açılmaları ile millî ekonomimizin çok büyük bir inki
şafa mazhar olacağında hiç şüphe yoktur. Yapılmakta olanlar yanında henüz bir başlangıç telâkki 
edilebilecek olan bitirilmiş işlerin getirmiş olduğu inkişafın 1950 yılma nazaran birkaç misli kuv
vet ve imkân sağlamış bulunduğu nazara alınırsa, istikbale ait ümitlerimizde ne kadar haklı oldu
ğumuz ve iktidarımızın tarihî vazifelerini ne büyük bir muvaffakiyetle ifa etmekte bulunduğu <H-
ha iyi anlaşılır. 



C) İstihsal Kredisi : 
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Memlekette istihsal kaynaklarının işletmeye açılmasında, istihsal faaliyetlerinin huzur ve em
niyet içinde gelişmesinde ve yeni sermaye yatırımlarının süratle inkişafında banka kredilerinin haiz 
olduğu ehemmiyeti ve icra ettiği pek mühim tesirleri göz önünde tutan Hükümetiniz, iş başına gel
diği günden itibaren her vasıta ve imkândan faydalanarak banka kredilerini artırmak ve kredi 
maliyetlerini düşürmek hususunda büyük gayretler sarf etmiştir. 

1950 den önceki yıllarda millî ekonomimizin bir türlü gelişmemesinde o zamanlar takibedilen 
tamamen deflâsyonist ve kısırlaştırıcı bir iktisadi tutumun tatbikatının neticelerinden biri olmak 
üzere gayet dar bir kredi hacmi içinde kalınmış olmasının geniş mikyasta müessir olduğu hâdi
sesi dikkate çarpar. 

Aşağıya dercedilmiş bulunan cetvel banka kredilerinin son senelerdeki seyri ve 1949 sene
sine ait rakamlarla mukayesesi hakkında kâfi bir fikir vermektedir : 

Dört senelik mukayeseli kredi durumu 

İpotek mukabili 
Tarihi Ticari krediler Zirai krediler ikrazat Sınai krediler Yekûn 

3 1 , 12 .1949 915 234 300 337 552 049 77 769 454 — 1 330 555 803 
3 0 . 6 . 1 9 5 0 1.134 834 895 350 554 304 78 427 069 — 1563 816 268 
31.12.1950 1 089 439 601 412 781 959 86 250 378 — 1 588 471 938 
30. 6 .1951 1 285 178 737 512 931 416 100 309 306 — 1 898 419 459 
31.12 .1951 1 383 490 598 646 657 993 136 964 998 42 918 160 2 210 031 749 
3 0 . 6 . 1 9 5 2 1*700 779 235 895 196 210 156 723 411 50 841023 2 803 539 879 
31.12.1952 1 740 065 266 1 067 665 121 205 915 828 80 775 816 3 094 442 031 
3 0 . 6 . 1 9 5 3 2 017 543 661 1169 833 540 216 009 458 84 514 274 3 487 980 933 
31.12 .1953 2 408 275 114 1 214 719 046 269 983 911 97 975 456 3 990 953 527 
30 . 6 .1954 2 845 545 408 1 326 881 370 286 504 861 114 351 410 4 573 283 049 

Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1949 yılı sonunda 1 milyar 330,5 milyon liradan iba
ret bulunan banka kredileri umumi yekûnu % 243,7 bir artışla, 4 misline yaklaşmış ve Haziran 
1954 sonunda 4 milyar 573,3 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 1949 senesi sonunda 337,5 milyon liradan ibaret bulunan ve 3 milyona yakın 
çiftçi ailesinin asgeri ihtiyaçları yanında hiçbir mâna ifade etmiyen zirai kredi hacmi, hükümeti
nizin daha ilk günlerden itibaren sarfetmeye başladığı devamlı gayretler sayesinde 1954 yılı Ha
ziranında 1 milyar 327 milyon liraya yükselmek suretiyle 5 misline yakın bir seviyeye ulaşmış
tır. 

Sınai istihsal sahasına sermaye yatırımlarını desteklemek maksadiyle kurulmuş olan Sınai Kal
kınma Bankasının müteşebbislere, yeni sınai tesisler veya tevsi ve ikmaller için açtığı kredilerin 
yekûnu Ekim 1954 sonunda 130,7 milyon liraya baliğ olmuştur. Alâkalı müteşebbislerin kendi
leri tarafından konulan paralarla birlikte, Sınai Kalkınma Bankasına kredi açtığı mevzulara ce
man 362,5 milyon liralık yatırım yapılmıştır. 

Bu suretle kurulmuş ve kurulmakta olan tesislerin, memleketin sınai istihsal kapasitesine yıl
da 587 milyon liralık bir kıymet ilâve edeceği tahmin edilmektedir. 

Bu vesile ile, Haziran 1954 sonunda yekûnu 2 milyar 845,5 milyon liraya yükselmiş bulunan 
ticari kredilerin büyük kısmının yeni sermaye yatırımlarının finansmanında ve sınai istihsal faa
liyetlerinde kullanılmakta bulunduğunu da tebarüz ettirmek yerinde olur. 
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Bu itibarla yapılmakta olan sınai yatırımlara açılmış olan kredilerin sadece, Sınai İtalkmma 

Bankasına ait rakamlardan ibaret bulunduğu zannedilmemelidir. Esas itibariyle bir tertip ve tas
nif noksanı olarak bankalarımızın iş hayatına açmış oldukları kredilere mütaallik rakamlar, zirai 
ve ticari olmak üzere iki esaslı ve lpüyük grupa ayrılmak suretiyle neşredilmektedir. Bu tasnifin 
hakikati göstermekten uzak olduğunu, ticari krediler içinde sınai ve zirai sahalarda kullanılan 
kredilerin tedahül ettiğini burada açıklamak yerinde olur. 

Bu itibarla kredi rakamları tetkik ve tahlil edilirken yukarıki hususların ehemmiyetle göz 
önünde tutulması iktiza eder. 

D) Mevduat hacmi : 

Son dört yıl zarfında sermaye yatırımlarının büyük yekûnlara baliğ olması, iş ve istihsal hac
minin genişlemesi ve millî gelirde görülen mühim inkişaf sayesinde vatandaşların cari gelirlerin
den tasarruf etmek suretiyle bankalara yatırdıkları paraların yekûnunda da ehemmiyetli tezayütler 
husule gelmiş bulunduğunu memnuniyetle kaydetmek icabeder. 

Bankalardaki mevduat yekûnlarının seyrini tesbit eden aşağıdaki cetvelin tetkikinden de anlaşı
lacağı üzere, 1949 senesi sonunda 989 milyon liradan ibaret bulunan umumi mevduat yekûnu 
% 210,8 nispetinde bir artışla, 1954 yılı Haziran sonunda 3 milyar 73.7 milyon liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Dört senelik mukayeseli mevduat durumu 

31, 
30. 
31 
30. 
31 
30. 
31. 
30. 
"31. 
30. 

Tarih 

.12 
6 
.12 
, 6 
.12 
. 6 
.12 
6 . 

,12. 
6 . 

.1949 

.1950 

.1950 

.1951 

.1951 

.1952 

.1952 

.1953 

.1953 

.1954 

Tasarruf 
mevduatı 

464 684 375 
546 230 975 
575 991 090 
638 416 992 
738 416 835 
789 920 122 
876 843 724 
981 674 313 

1 151 489 453 
1 296 181 013 

Diğer mevduat 

524 343 400 
572 555 685 
654 147 305 
746 725 529 
984 738 386 

1 035 603 022 
1 375 607 073 
1 446 703 983 
1 808 049 993 
1 777 512 300 

-jfc 
Yekûn 

989 027 775 
1 118 786 660 
1 230 138 395 
1 385 142 521 
1 723 155 221 
1 825 523 144 
2 252 450 797 
2 428 378 296 
2 959 539 446 
3 073 693 313 

Bu rakamların tetkiki sonunda, banka:.nrmr"ir> umumi ikrazat yekûnu île bankalarımıza yapılan 
umumi mevduat yekûnu arasındaki ahenkli seyrin kayıt ve müşahade edilmiş olacağına eminiz. 

Memlekette iş ve istihsal hacminin ve sermaye yatırımlarının hacmi ile mütenasip bir mevdu
at ve ikrazat hacmi artışı kaydedilmektedir. Bu iki artışın nispet ve tenazuru iptidadan ,beri ahenkli 
ve sıhhatli bîr bünyenin ifadesini teşkil etmektedir. 

E) Emisyon hacmi: 

Millî ekonomide çok muazzam inkişaflar kaydedildiği, sanayi, ziraat, madencilik sektörlerinde ve 
türlü iktisadi faaliyet kollarında, gayrisâfi millî istihsalde, ferdî gelirlerde, banka kredilerinde ve 
mevduat hacmmda iki üç misilden fazla artışlar vukua geldiği, muhtelif istihsal kollarına, yekûnu 
milyarları ,aşan sermaye yatırımları yapıldığı bir sırada, Merkez Bankası emisyon hacminin sabit 
kalması elbette tasavvur olunamaz, 
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Bütün bu sektörlerdeki süratli gelişmenin memlekette tedavül vasıtası ihtiyarini ziyadesiyle artır

dığı bir sırada, emisyon hacminin ve para miktarının sabit kalmasını istemek, iktisadi kalkınma ham
lelerinin inkişafını sektedar etmekten, bütün millî istihsal faaliyetlerini deflâsyoniat bir havanın bo
ğucu tazyiki altında akamete uğratmaktan başka bir netice vermiyecektir. Hususiyle memleketimiz
de, son yıllardaki iktisadi gelişme, sayesinde birçok mmtakalarm ye toplulukların ilk def a olarak para 
ve piyasa ekonomisiyle temasa geldikleri, < evvelce beytî ihtiyaçlar için istihsal olunan birçok malların 
daha fazla miktarlarda istihsal edilerek millî ve beynelmilel piyasalara arzına başlandığı nazara alı
nırsa bu ihtiyaç ve zaruret daha iyi anlaşılmış olur. 

Emisyon miktarındaki tahavvülleri tetkik ettiğimiz takdirde dununu daha iyi bir şekilde görmüş 
oluruz. 

Filhakika geçen sene 31 Ekim 1953 tarihinde Merkez Bankasının emisyon miktarı 1 milyar 
474.5 milyon lira idi. Buna mukabil bu sene 30 Ekim 1954 tarihindeki emisyon hacmi 1 milyar 554.2 
milyon liraya yükselmek suretiyle 79.7 milyon liralık bir artış kaydetmiş bulunmaktadır. 

Buna mukabil Merkez Bankasının senedat cüzdanının iki tarih arasındaki karşılıklı vaziyetleri 
şöyledir; 

T C . Merkez Bankasının senedat cüzdanı 

(Milyon lira olarak) 
31.10.1953 30.10.1954 Artış veya eksiliş 

+ — 

Ticari senetler 
Zirai senetler 

Ticari ve zirai senetler yekûnu 430.7 1.014.5 + 583.8 
Toprak Mahsulleri Ofisi 800,- 704.— — 96.— 

Artış + 487.8 

Bu rakamlar, bize emisyon miktarındaki artışın, ticari ve zirai senetlerdeki inkişafın bir neti
cesi olduğunu ve binaenaleyh doğrudan doğruya iş hacminin genişlemesinden ileri geldiğini ve asıl 
mühim olan taraf geçen yıldan bu yıla emisyon miktarındaki artışın mezkûr senetler cüzdanında
ki yükselişin p'ek az bir kısmını temsil ettiğini açıkça göstermektedir. 

F) Fiyat hareketleri: 

Memleket çok taraflı bir iktisadi kalkınma hamlesinin tahakkukuna çalışıldığı ve yekûnu bün
yemize ve ölçülerimize göre muazzam rakamlara yükselen büyük sermaye yatırımlarına girişildiği, 
bu yatırımların eski yıllarla mukayese edilemiyecek bir vüsat ve azamette bulunduğu bir sırada 
piyasada bâzı maddelerin arızi olarak miktarlarının azalmasından mütevellit münferit fiyat dal
galanmalarını ele alarak, bir hayat pahalılığı ve fiyat yükselişinden bahsedildiği ve bunun tenkid 
mevzuu yapıldığı müşahede edilmektedir. 

1948 vasatileri 100 itibar edilerek, Türkiye'deki toptan eşya fiyatları endeksi ile geçim endeksi 
diğer memleketlerle mukayese edildiği takdirde, Türkiye'deki fiyat yükselmelerinin ne derece mu
tedil kaldığı ve diğer memleketlerdeki fiyat yükselmelerini ne kadar geriden takibettiği açıkça 
görülür. 

Agağıdaki tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Avusturya, İngiltere, Holânda, Fransa, 
Yunanistan, İspanya, Meksika, Brezilya gibi birçok memleketlerde fiyatlar, 1948 veya 1949 vasati» 

284.8 730.4 + 445.6 
145.9 284.1 + 138.2. 
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100 itibariyle İ34 ile, 25ö arasında muhtelif seviyelere yükselmiş bulunduğu halde, Türkiye'de topiâü 
eşya fiyatları endeksi, 1948 vasatisi 100 itibariyle, 1953 vasatisi 106,6 ya, 1954 senesinin 8 aylık va
satisi de 117,6 ya yükselmiş bulunmaktadır. 

Geçinme endeksleri de 1948 vasatisi 100 itibariyle 1953 yılında, Ankara'da 112,1, İstanbul'da 112,5 
tir. 1954 yılının 8 aylık vasatisi ise Ankara'da 120,5, İstanbul'da da 123,4 tür. 

Toptan eşya fiyatları ve geçinme endekslerindeki bu artışların, ferdî gelirlerdeki vasati bir misÜ 
yükselme, her sahadaki istihlâk artışları hesaba katılır ve muvakkat sıkıntılar yaratması gayet tabiî 
bulunan geniş yatırımlar yapılmakta olduğu da nazarı itibara alınırsa endekslerdeki artışın hiçbir 
şey ifade etmiyeceği kendiliğinden meydana çıkar. 

Yüzlerce yıl ihmâl edilmiş bulunan memleketimizin iktisadi kalkınmasını temin için girişilen geniş 
sermaye yatırımlarının kısa bir devreye sıkıştırılmasını, mazide aynı merhalelerden geçmiş olan ve 
bugün ileri bir istihsal ve medeniyet seviyesine ulaşmış bulunan memleketlerde görüldüğü gibi, vatan
daşların hayat seviyelerinin düşmesini ve bâzı mahrumiyetlere mâruz kalmalarını mucip olabilirdi. 

Halbuki yukardan beri verdiğimiz rakamlar; ferdî gelirlerde, istihlâk seviyesinde, istihsal ve iş 
hacmmda kaydedilmiş bulunan muazzam artışlar, vatandaşların yaşama şartlan ve seviyelerinde 
1950 yılma nazaran yüzde yüz ferahlığa ve refaha kavuşmuş bulunduklannı açıkça göstermektedir. 

Demek oluyor ki; vatandaşların hayat pahalılığına, geçim darlığına, zorluk ve mahrumiyetlere 
mâruz bulundukları, ve bu mahrumiyetlerin tazvikı altında bunalmış olduklan yolundaki iddialar ta-
mamiyle yersiz kalmaktadır. 

Hulâsa; hayat standardı ve refah seviyesi tek taraflı olarak fiyat rakamlan ve geçim endekslerin
den istihracedilebilecek neticeler değildir. 

Bu hususta ileri sürülen iddialar, meselenin vehleten aldatıcı tarafının ele alınarak muayyen ra-
kamlann hususi maksatlar için istismara çalışma gayretlerinden başka bir şey ifade edemez. 



Türkiye ve bir kısım memleketlerde toptan eşya fiyatları endeksi 
(1948 = 100) 

Yıllar ve aylar 
vasatisi 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 Ocak 

» Şubat 
» Mart 
» Nisan 
.» Mayıs 
•» Haziran 
•» Temmuz 
» Ağustos 

Türkiye 
(D 

100,0 
107,9 
96,9 
103,4 
104,2 
106,6 
115,0 
119,3 
117,3 
117,7 
118,6 
117,4 
117,9 
117,8 

Avusturya 
(2) 

100 
128 
170 
228 
253 
239 
244 
240 
241 
242 
244 
246 
260 
254 

İngiltere 

100 
105 
120 
146 
149 
150 
149 
149 
150 
150 
151 
152 
152 
150 

Batı 
Almanya 

100 
97 
94 
112 
114 
111 
110 
110 
109 
109 
109 
109 
—• 
— 

Holânda 

100 
104 
117 
143 
140 
134 
135 
136 
135 
136 
137 
138 
134 
— 

Fransa 
(3) 

89 
100 
108 
138 
145 
138 
138 
138 
136 
137 
139 
135 
134 
136 

Yunanistan 
(4) 

— 
100 
121 
121 
141 
156 
156 
156 
157 
156 
156 
155 
156 

Meksika 

100 
110 
120 
148 
154 
151 
152 
153 
154 
158 
166 
168 
168 
— 

is 

Birleşmiş Milletler aylık istati 

(1) Konjonktür mecmuasındaki rakamlara göre tanzim edilmiştir. 
(2) Asli maddeler 
(3) 1949 = 100 
(4) 1950 = 100 



Türkiye ve bir kısım memleketlerde geçinme endeksleri 

(1948 = 100) 

Türkiye (1) Fransa Holânda 
Seneler Ankara İstanbul Avusturya (2) Yunanistan (2) ispanya İsveç İng 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 Ocak 
» Şubat 
» Mart 
» Nisan 
s> Mayıs 
» Haziran 
» Temmuz 
» Ağustos 

100,0 
107,5 
102,8 
101,8 
107,0 
112,1 
117,6 
118,5 
118,2 
118,5 
120,8 
123,1 
123,4 
123,7 

100,0 
109,6 
104,4 
102,6 
108,8 
112,5 
119,7 
121,5 
119,5 
124,9 
126,6 
127,5 
124,7 
122,6 

100 
123 
140 
179 
203 
202 
204 
205 
203 
204 
205 
208 
209 
208 

86 
100 
111 
130 
145 
144 
143 
144 
144 
142 
144 
144 
142 
142 

100 
115 
124 
139 
146 
160 
178 
178 
181 
183 
184 
184 
185 
185 

94 
100 
109 
122 
122 
122 
126 
127 
127 
128 
129 
130 
130 
— 

Birleşmiş 

100 
105 
117 
128 
125 
127 
128 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
— 

100 
102 
103 
119 
129 
130 
— 
— 
131 
— 
— 
132 
— 
— 

Milletler aylık istatist 

(1) Konjonktür mecmuasındaki rakamlara göre tanzim edilmiştir. 
(2) 1949 100 
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(j) Tediye muvazenesi: 
İktidarımız 1950 senesinde, istihsal seviyesi en az 15 seneden beri bariz bir artış göstermiyen, dış 

ticareti ve ihracatı bir seneden diğer seneye gerilemeler kaydeden, mevcut istihsal ve işletme te
sisleri bakımsızlık ve uzun ihmali er" yüzünden çok esaslı tamirlere ve. tecditlere muhtaç hale gelmiş 
bulunan, hattâ nüfus artışını bile tesbit edemiyen, istihsal kapasitesi düşük bir ekonomi devralmıştır. 

1934 - 1938 vasatileriyle mukayeseler yapıldığı takdirde, her sahada kendini gösteren bu ikti
sadi gerileme ve durgunluğun bunaltıcı havası içinde, memleket ekonomisinin kısırlaşmasında, 1950 
den önceki uzun yıllar zarfında tatbik edilen menfi bir muvazene siyasetinin büyük hissesi olduğu 
açıkça ortaya çıkar. 

Asırlarca geri, geniş ölçüde envestisman hareketine girmek şöyle dursun, çok iptidai bir merhale
de bulunan memleketlerde görülebilecek azlıkta, mevcut fabrika ve tesislerin bakımları bile ihmal 
edilmişti. 

Memleketlerin çeşitli iktisadi bünyelerine göre takibedilecek politikanın farklı olması tabiîdir. 
Dış ticarette senelik muvazeneyi temin etmek, her gayenin üstünde tutulacak olursa bu, o memleke
tin iktisadi hayatına ve istikbaline kasdetmek mânasına gelecek kadar clîm neticeler doğurur. Ve 
her türlü envestisman politikasından vazgeçmek demek olur. 

Filhakika 1950 ye takaddüm eden 20 senelik bir devre zarfında dış tediyelerde mutlak bir muva
zeneye, hattâ fazlalığa ulaşmak maksadiyle alman tahdit tedbirleri yüzünden, memleketin iktisadi 
cihazlanması, mevcut fabrika ve tesislerin bakımları ve zaruri tamirleri ağır bir şekilde ihmal edil
miş bulunuyordu. 

Dış tediyeler mevzuunda, hakiki bir muvazenenin temel şartı olan geniş bir iktisadi kalkınma 
ve ihracat imkânlarını artırma tedbirlerini tamamen ihmal etmek suretiyle teminine çalışılan suni 
ve fakirane bir muvazene, ilk zamanlarda netice verir gibi görünse bile, bir müddet sonra, daha 
büyük tediye açıklarının husulüne sebebiyet vermekle kalmaz, aynı zamanda memleket ekonomisi
nin geniş mikyasta kısırlaşmasını, istihsal vasıta ve tesislerinin verimsizliğe duçar omasmı da intaç 
eder. Bu ancak ileriye ait ne müspet bir görüşe ne de .yapıcı bir emele sahip hulunmıyan, aciz 
ve rehavet içinde vakit israf etmiş olan hükümetlerin kârıdır. Bu yolda açılan mücadeleler ve 
serdolunan mütalâalar sadece aczin, rehavetin ve hareketsizliğin müdafaasını teşkil eder. 

Nitekim, 1950 den önceki devrede tatbik edilen böyle bir zoraki muvazene siyaseti, memleket
te istihsale sermaye yatırımlarının durudurulması ve en ziyade ihtiyaç duyulan makine, tesisat ve 
istihsal vasıtaları ithalâtının kısılması pahasına tahakkuk ettirilmiş bulunduğu için memleket eko
nomisinin aleyhine netice vermiş, memleketin iktisaden bir türlü gelişememesini mucip olmuş ve 
1946 ile başlıyan geniş tediye açıklarının asıl sebebini teşkil etmiştir. 

Meselâ, nasıl bugün memleketin çimento ve şeker darlığı çekmesinin sebebi, vaktiyle çimento 
ve şeker fabrikalarının yapılmamış olması ise 1946 dan sonra başlıyan geniş tediye açıklarının se
bebi de, vaktiyle hiçbir envestisman yapılmamış olmasındandır. Eğer o zamanlar böyle kısır bir 
tahdit politikası takibedilecek yerde mevzu, müspet ve yapıcı cephesinden ele alınmış, memleke
tin istihsal ve ihracat kudretini artıracak tedbirlere ehemmiyet verilmiş, millî ekonominin teknik 
vasıtalar ve makinelerle cihazlandırılmasma gayret sarf edilmiş, zengin tabiî kaynaklarımızın ve 
beşerî kudretlerimizin memleketin hayrına olarak geliştirilmesini ve kalkındırılmasını sağlıyacak 
tedbirler üzerinde durulmuş, memleketin imkânlarına ve milletin çalışkanlığına inanan cesaretli 
ve basiretli bir politika takibedilmiş olsaydı, ikinci Dünya Harbi sırasında ve onu takibeden yıllar
da, dünya ticaretinin memleketimiz lehine arz ettiği çok müsait şartlar içinde pek büyük ilerle
meler kolayca tahakkuk ettirilmiş olurdu. 

Bu itibarla hükümetiniz, iş başına geldiği günden itibaren, o zamana kadar affolunmaz ihmal-
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İere uğratılmış olan zengin tabiî kaynaklarımızı işletmeye açmak »suretiyle, memleketin istihsal 
ve ihracat kudretinin süratle artırılacak sağlam esaslar üzerinde çalışmayı ve hakiki muvazeneye, 
yüksek bir iş ve istihsal seviyesinin tabiî şartları içinde vâsıl olmayı kendisine şiar edinmiştir. 

İktisadi kalkınmanın, türlü istihsal kollarına geniş mikyasta sermaye yatırımı yapılmaksızın 
ve bu yatırımlar için zaruri bulunan makine, tesisat ve istihsal malzemesinin yabancı memleket
lerden ithal etmeksizin tahakkuk ettirilmesi elbette mümkün değildir. 

Mevzuu böylece hakiki veçhesiyle ortaya koyduğumuz takdirde iktisadi kalkınma faaliyetleri
ne girişmiş olan bütün memleketlerde olduğu gibi bizde de, muayyen bir d«vre için tediye bilan
çosu açıklarını göze almanın, ithalât fazlalarını zaruri telâkki etmenin lüzum ve ehemmiyeti ken
diliğinden anlaşılmış olur. « 

Nitekim mazide iktisadi kalkınmalarını tahakkuk ettirmiş ve bugün ileri medeniyet seviyesine 
ulaşmış memleketlerde aynı merhalelerden geçmişler, zaman zaman ağır tediye güçlükleriyle müca
dele etmek, bu devrelerin sıkıntılarına bilerek ve istiyerek göğüs germek lüzum ve zarureti ile kar
şılaşmışlardır. Fakat neticede yapılan sermaye yatırımlarının semerelerini vermesiyle müterafik ola
rak, istihsal ve ihracat kudretleri arttıkça tediye güçlükleri de kendiliğinden kaybolmuş ve yerini 
iktisadi bolluğun tabiî muvazenesine terketmiştir. 

Nasıl o zamanlar mezkûr memleketlerin karşılaştıkları dış ticaret açıkları ve tediye güçlükleri 
millî ekonomilerini zayıflatmamış, telâfisi gayrim üıuküıı zararlar tevlidetmemiş, bilâkis kısa bir za
man sonra tezahür eden iktisadi kudret ve inkişaflarının kaynağını teşkil etmişse, yakm, bir istikbal
de durumun memleketimizde de aynı olmaması için hiçbir sebep bulunamaz. 

Misal aramak için 19 ncu asra, hattâ 20 nci asrın başlarına kadar gitmeye lüzum yoktur. İkin
ci Dünya Harbi sonunda Garbî Avrupa memleketlerinin karşılaştıkları güçlüklerle bugünkü kuvvet
li durumlarını mukayese etmek kâfidir. Garbî Avrupa memleketlerinin İkinci Dünya Harbinden 
sonra, ekonomilerini tekrar kurmak ve istihsal kudretlerini yükseltmek için giriştikleri sermaye ya
tırımları o zamanlar mezkûr memleketleri ağır tediye güçlükleri ve dolar açıklariyle karşılaştırmış 
bulunuyordu. Bu arada Garbî Almanya gibi bir kısım memleketlerin sıkıntıları çok yakin tarihlere, 
1951 senesine kadar devam etmiştir. Bu ağır güçlüklere rağmen mezkûr memleketler millî ekonomi
lerini yeniden kurmak, istihsal kapasitelerini artırmak için lüzumlu sermaye yatırımlarına azimle de
vam etmişlerdir. Girişilmiş bulunan bu sermaye yatırımlarının tamamlanmasını ve yeni yeni fab
rika ve tesislerin işletmeye açılmasını mütaakıp mezkûr memleketler geniş bir refaha kavuşmuşlar, 
tediye bilançolarında muvazeneyi de aşarak külliyetli miktarlarda dolar ve altın gelirleri elde etme
ye başlamışlardır. 

Biz de, memleketin iktisadi cihazlanmasmı tamamlamak, istihsal ve ihracat kudretimizi süratle 
artırmak için geniş bir sermaye yatırımına girişmiş bulunuyoruz. Bu yatırımlar sayesinde, şimdiye 
kadar muattal bırakılmış bulunan pek- çok tabiî kaynaklarımız işletmeye açılmakta, memleketin is
tihsal ve ihracat kudreti artmaktadır. O yatırımlar yapılmazsa, bu istihsal fazlalarına kavuşmak, 
memleketin iktisadi kudretini artırmak mümkün olamaz. Fakat unutmamak lâzımdır ki, memleket 
içinde kurulan fabrikaların, yapılan yol, baraj, sulama tesisleri, elektrik santralleri, silolar ve li
manların inşa bedellerinin yarısından fazlası dış tediyeyi, yani döviz sarfını icabettirmektedir. 
Hattâ ziraatimizin gelişmesi, çiftçimizin daha fazla istihsalde bulunması, hariçten mühim miktar
larda traktör, harman makinesi ve çeşitli ziraat aletlerinin ithali sayesinde tahakkuk ettirilmiş
tir. 1950 den önceki yıllarda aynı topraklardan, aynı çiftçi aileleri çok daha düşük miktarlarda 
mahsul elde etmişler, ziraatimiz bir türlü kalkınma imkân ve fırsatını bulamamışsa bunun da se
bebini o zamanki hükümetlerin traktör ve ziraat aletlerinin veya bu vasıtaları imal edecek fabri
kaların muhtaç olduğu dövizi harcamaktan korkmalarında, böyle bir sarfiyatın lüzumunu akılla
rına getirmemiş olmalarında aramak lâzımdır. 
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Aynı misalleri, pamuklu ve yünlü mensucat fabrikaları, çimento ve şeker sanayii, maden kay

naklarımızın işletmeye açılması, mevcut maden tesislerinin istihsal kapasitelerinin artırılması, su
lama tesisleri, liman, yol, köprü, baraj, elektrik tesisleri vücuda getirilmesi için de birer birer say
mak mümkündür. Bütün bu fabrikalar ve tesisler memleket için lüzumlu ve hayati ehemmiyeti haiz 
iseler; iktisadi kudretimizin artırılması, halkımızın ileri bir gelir ve refah seviyesine ulaştırılması 
için lüzumlu bulunuyorlarsa onların kurulmasını ve işletmeye açılmasını temin edecek döviz sar
fiyatını göze almak, tediye bilançosu açıklarını iktiham eylemek icabeder. 

Tediye bilançosu bir memleketin muayyen bir devre zarfındaki dış gelir ve giderlerinin karşı
lıklı bir hesabı demek olduğuna göre bu hesaplarda muvazene, ya giderlerin kısılması veya gelir
lerin artırılması sayesinde tahakkuk ettirilebilir. Ancak, gelirlerin artırılması da yeni sermaye ya
tırımlarına ve hariçten makine ve tesisat malzemesi ithaline mütevakkıf bulunduğuna göre, her ne 
pahasına olursa olsun mutlak bir muvazene tesisi maksadiyle, bu nevi ithalâtın kısılması bizzat 
millî ekonominin zararına netice vermekten başka bir şeye-yaramıyacaktır. O takdirde mühim olan 
nokta, tediye bilançosu açığı ile karşılaşmak değil, bu açığın hangi maksatlar için verildiğine, ya
pılan fazla ithalâtın hangi kalemlerden müteşekkil bulunduğuna, sermaye yatırımlarının vüsat 
ve hacmma dikkat edilmesi keyfiyetidir. Mevzuu bu cepheden mütalâa ettiğimiz zaman 1950 den 
önceki yıllarda ithalâtımızın pek büyük bir kısmının cari istihlâk maddelerinden terekkübetmekte 
olmasına mukabil, bugün ithalâtımızın % 70 ten fazlasını makine ve tesisat malzemesi istihsal mal
larının teşkil ettiğini görürüz. Bütün bu mallar yukarda ana hatlariyle izah ettiğimiz geniş ser
maye yatırımlarının meydana getirilmesinde kullanılmaktadır. 

Giriştiğimiz sermaye yatırımlarından vazgeçmek, yol, liman, baraj, sulama tesisleri, elektrik san
tralleri, fabrikalar inşaatını durdurmak, zirai cihazlanmamızı ihmâl etmek pahasına tediye bilanço
larında bir muvazeneye ulaşmak gayet kolay ve h.ıttâ rahat bir şeydir. Asırlarca ihmale uğramış ih
tiyaçlarının ve mahrumiyetlerinin giderilmesi için Türk milleti ve vatandaş, bütün sathı vatanda hep 
bir ağızdan yol istemektedir, köprü istemektedir, su istemektedir, liman istemektedir, fabrika istemek
tedir, santral istemektedir, elektrik istemektedir, silo istemektedir, baraj istemektedir,mektep istemek
tedir, hastane istemektedir, sağlık merkezi istemektedir. Bütün bunların hepsi yarı yarıya dış tediyedir. 
Ancak bu hata ve ihmalin zararını bütün memleket ve millet çeker. Buna mukabil eğer mezkûr tesisleri 
süratle kuracak ve memleketin muattal bırakılmış olan zengin tabiî kaynaklarını bir an önce işletmeye 
açacak olursak ve bu suretle istihsalimiz ve ihracatımız yükselirse, hem tediye bilançolarında tabiî ve 
üstün seviyeli bir muvazeneye ulaşmış, hem de halkımızın refah seviyesini, memleketimizin istihsal gü-
cünü've iktisadi kudretini yükseltmiş oluruz. 

Aksi takdirde 1950 den önceki yıllarda olduğu gibi, istihsal seviyesi çok düşük zayıf bir ekonomi
nin türlü mahrumiyet ve ıstıraplarından kurtulmak imkân ve fırsatını hiçbir zaman elde edemeyiz. 

Bu izahattan sonra 1953 -1954 devresine ait (*) tediye bilançosu rakamlarını toplu olarak gözden 
geçirelim. 

(*) Bu devre 1 Temmuz 1953 ten 30 Haziran 1954 e kadar geçen bir senelik dı§ ticaret yılını 
ifade etmektedir. s 



X) 

B) 

C) 

D) 
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1 . VII. 1953 — 30. VI. 1954 devresi tediye bilançosu 

(Bütün rakamlar 000 ilâvesiyle ve TL. olarak) 

Mal ve hizmet hareketleri ve devlet borçlan ödemeleri : 
ihracat (fob) 
İthalât (cif) 1 521 167 
Türk gemileriyle nakliyat 38 029 

1 483 138 
Görünmiyen kalemler : 
Dış seyahatler 
Nakliyat ve sigortalar 
Yatırım gelirleri 
Hükümet muameleleri 
Hizmet ve komüsyon 
Muhtelif 
Deblokaj yoliyle ihracat 
Devlet borçları ödemeleri 
Resülmal ödemeleri 
Faiz ödemeleri 

özel sermaye hareketleri : 
Çeşitli özel sermaye hareketleri 
Kredili ithalât (net) 
Kısa vadeli ticari krediler 

Resmî bağışlar ve uzun vadeli kredüer 
İBRD kredileri 
FOA kredileri 
Export - împort Bank kredileri 
înfrastunıcture gelirleri (net) 

Resmî kısa vadeli sermaye ve altın hareketlen 
ÎMF kredileri 
Kısa vadeli banker kredileri 
EPU memleketleri hesap bakiyesi 
Anlaşmalı memleketler hesap bakiyesi 

E) Net hata ve noksan 

Geür 

990 086 

270 715 

Gider 

9 114 
31 970 
4 147 
17 219 
23 106 
9 874 

— 

, 
— 

1 085 516 

26 764 
80 874 
169 490 

277 128 

88 254 
126 847 
2 276 
8 850 

176 227 

56 000 
214 715 

— 
—, 

1 483 138 

38 938 
14 478 

137 
* 21 662 
5 365 
6 944 
35 305 

66 668 
16 772 

1 689 407 

1 822 
— 
— 

1 822 

_ 
—. 
—* 
— 

— 

— 
4 438 
47 613 

52 051 

66 306 

Umumi yekûn 1 809 586 1 809 586 
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19M yık başlarından itibaren hububat ihracatının azalması ve yapılan birtakım zararlı propagan

dalar neticesinde tütün bedellerinin 1954 yılının ikinci yarısından sonraya kalması dolayısiyle ih
racatımızda görülen muvakkat azalma ve nihayet umumi olarak dünya konjonktürünün bir kısım 
ihracat mallarımızın fiyatları üzerinde icra ettiği menfi tesirler olmasaydı 1953 - 1954 devresine ait 
tediye bilânçosundaki bir miktar açığın çok azalmış olduğu görülecek ve dış gelirlerimize ait rakam
lar daha ehemmiyetli yekûnlar olarak kaydedilecekti. 

Kurniakta olduğumuz yeni tesislerin önümüzdeki yıllarda işletmeye açılmaları nispetinde tediye 
bilançosu açıklarının da süratle zail olduğunu memnuniyetle müşahede eyliyeceğimizden eminiz. 

Şüphesiz ki, yatırımların yapılmaya başlamasiyle verimlerinin idrak edilmesi arasında muayyen 
bir zaman geçer. işte biz halen bu devrenin icabettirdiği nispî sıkıntıların teşhis edilememesinin 
güçlüğü ve manzaranın hakiki veçhesiyle kavranamamasmm münhemiyeti içinde bulunuyoruz. 

Bu vesile ile diğer bir iddiaya daha temas etmek yerinde olur. Zaman zaman karşılaşılan te
diye güçlükleri dolayısiyle dış itibarımızın bozulduğu ileri sürülmektedir. İtibarımız bozuldu söz
leri muayyen bir zamanda, muayyen bir itibarımızın mevcut olduğu mânasını tazammun eder. Aca
ba hangi tarihteki itibardan bahsolunuyor ki, bugün o itibarın kırıldığı söylenebilsin. O halde 1950 
yılını mebde ittihaz eyliyelim. 1950 senesinden önce, envestisman yapmak, kredili mal almak kim
senin aklına gelmediği için, satmalınan ve gümrüğe gelen mallar o zamanlardaki mahdut ödeme 
kabiliyetinin nispetinde ithal edilebiliyordu. Hakikat halde, bu memlekette itibarın teşekkülü 
1951 - 1952 senesinden sonra başlar. ileri sürülen borçlar ve açılklar bu memlekette hakiki bir iti
barın mevcut olmadığını değil, bilâkis fiilen mevcudiyetini ifade eder. itibara ve krediye dayanı
larak akdolunan mukavelelerin tutarları daha bugünden ehemmiyetli yekûnlara baliğ olmuştur. Bu
günkü krediler de henüz bir başlangıçtır. 

KISIM ; II - 1954 YILI BÜTÇE TATBİKATI 

1955 yılı bütçe lâyihasının hazırlanması sırasında dünyanm ve memleketimizin içinde bulunduğu 
iktisadi şartlarla, ekonomik kalkınmamızın sevindirici neticelerine taallûk eden hususları böylece 
gözden geçirdikten sonra şimdi 1954 yılı bütçe tatbikatının izahına geçebiliriz. 

Şu ciheti ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz ki, 1950 - 1953 yıllarında olduğu gibi 1954 yılı 
bütçelerimizin tatbikatı da, ihzarında gösterilen titizlik ve samimiyet sayesinde tahminlerimize tama
men uygun bir şekilde ve kemali muvaffakiyetle devam etmektedir. 

Bu kısımdaki izahatımız gelirlerin tahsilatı, tahsisatın kullanılması, Hazine muameleleri ve Dev
let borçları olmak üzere üç bahiste toplanacaktır. 

1. GELİRLERİN TAHSİLATI : 

1954 bütçe yılı zarfında tahsil edilecek gelirler 2 288 475 000 lira olarak tahmin edilmişti. 

Bütçe yılının 8 nci ayı (Ekim) sonuna kadar yapılan tahsilat 1 505 604 983 liradır. Bu rakam 
geçen yılın aynı devresine nazaran 230 996 449 liralık bir fazlalık arz etmektedir. 1953 yılının 8 ay
lık devresi içindeki ortalama 159 milyon liralık aylık tahsilat, bu yıl 29 milyon lira fazlasiyle 188 
milyon liraya çıkmış bulunmaktadır. 
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Bu büyük artışın sağlanmasına imkân veren gelirlerden başlıcaları ile bunlardan geçen yüm v« 

bu yılın 8 aylık devreleri'içinde sağlanan hâsılalar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Vergi nev'i 1953 1954 Fazlası 

412.9 
70.9 

127.0 
26.2 

106.0 
48.5 
26.7 
93.4 

133.1 
13.5 
19.6 
7.1 

11.5 
10.4 
6.7 

12.4 

Gelir vergisi 279.8 
Kurumlar vergisi 57.4 
îmalât muamele vergisi 107.3 
Bankalar muamele vergisi 19.1 
Şeker ve Glikoz îst. Ver. 94.5 
Damga resmi 38.1 
Tapu ha rdan 20.0 
Tekel hasılatı 81.0 

Yukardaki rakamlardan anlaşılacağı veçhile bilhassa gelir ve kurumlar vergilerindeki hâsıla 
artışı pek fazla olmuştur. Bu durum vergilerimizde vasıtasız - vasıtalı vergiler nispetlerini vasıtasız
lar lehine bir miktar daha tadil etmiş ve geçen yıl 8 nci ay sonunda umumi vergi hâsılasının için
de vasıtasız vergilerin nispeti % 41,8 olduğu halde bu yıl bu nispet % 48,1 e yükselmiştir. 

Vasıtasız vergilerimizdeki inkişaf vasıtalı vergilerimizin hâsılasının düşmesinden tevellüdet-
miş değildir. Bilâkis vasıtalı vergilerde de, bir taraftan memleketin hayat standardındaki ve is
tihlâk kapasitesindeki gelişmeler, diğer taraftan bilhassa sınai teşebbüslerin ve faaliyetlerin art
ması neticesi olarak geçen yıllara nispetle daha büyük hâsıla sağlanmıştır. 

Ezcümle şeker ve glikoz istihlâk vergisinde % 12, imalât muamele vergisinde % 18, tekel 
hâsılatında ve elektrik havagazı vergisinde % 15, tapu harçlarında % 33, damga resminde % 27 
nispetinde artışlar görülmüştür. Bu nispetlerin yıl sonuna doğru daha da artacağı tahmin olun
maktadır. 

Sanayi sahasına yapılan geniş yatırımların neticeleri alındıkça bununla alâkalı gelirlerimizin de 
ehemmiyetli surette artacağına ve böylece gelecek yılların bütçelerinde daha geniş imkânlar elde 
olunacağına bu münasebetle işaret etmek yerinde olur. 

2. — TAHSİSATIN KULLANILMASI : 

Bütçelerimizin ilk defa denk olarak tanzim ve kabul olunduğu 1954 yılında, umumi muvazene
ye dâhil daireler için kabul buyurulan tahsisat yekûnu 2 288 475 000 lira idi. Bu tahsisatın 
1 693 338 876 lirası câri masraflara ve 595 136 124 lirası da yatırım masraflarına taallûk ediyor
du. Bugüne kadar ek ödenek alınması veya kanuni aktarmalar yapılması suretiyle bu bütçe üze
rinde icra olunan bütün ameliyelerin rakamla ifadesi 26 075 058 liradan ibarettir. Bunun 
4 075 058 lirası aktarmalardan ve 22 000 000 lirası da verilen munzam tahsisattan tahassul et
miştir. 

Mevzuubahis 26 075 058 liralık aktarma ve ek ödeneğin 1954 yılı umumi bütçe yekûnu olan 
2 288 475 000 liraya nispeti % 1 civarındadır. 

Eski yıllarda bütçeler üzerinde yapılan bu mahiyetteki değişiklik nispetlerinin umumiyetle 
% 15-20 raddesine baliğ olmasına mukabil 1951 yılından bu yana bu nispet % 1 ilâ % 2 civarında 
tahavvüller göstermiştir. • ̂  

Bu muvaffakiyet, şüphesiz, bütçelerin gerek ihzarında, gerek tatbikmda gösterilen samimiyet 
ve titizlik sayesinde mümkün olmuştur. 

ı 
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Bu münasebetle kayde şayan bir nokta daha vardır ki, o da, Hükümetinizin bütçelerin tatbik 

yılı zarfındaki neticelerinin bilhassa tetkik ve kontroluna imkân verecek şekilde Devlet muhase
besi sisteminde geniş mikyasta ıslahat yapmış bulunmasıdır. 

Devletin çeşitli faaliyetleriyle ilgili kıymet hareketlerinin hususiyetlerini ve t'evlidettiği neti
celeri tam bir sıhhat ve vuzuh ile aksettirmeyi mümkün kılan bu ıslahat sayesinde, Devlet hesap
larının süratle teşekkülü ve neticelerinin zamanında umumi efkâra arzı, Devlet muhasebesinin ma-
kineleştirilmesi suretiyle temin olunmuştur. 

Sistem ve teknikte yapılan bu ıslahatın, birinci tatbik yılı olmasına rağmen malî tarihimizde ilk 
d'efa olarak, 1953 yılma ait bütçe tatbikatı neticelerini gösteren Hesabı Katî Kanunu lâyihasının, 
kanuni miadından 9 ay önce ve 1955 Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası ile beraberYüksek Mec
lise sunulmuş olması, bu husustaki gayretlerin müşahhas bir delilidir. 

3. — HAZtNE MUAMELELERt VE DEVLET BORÇLARI : 

1954 yılı bütçe tatbikatını, hazine muameleleri cephesinden gözden geçirdiğimiz takdirde Hükü
metinizin iş başına geldiği günden beri tatbikma başladığı sağlam malî politikanın esas prensip
lerine sadakatle riayet olunduğu görülür. 2,5 milyar liraya yaklaşan geniş bir bütçe hacminin istilzam 
ettiği hazine muameleleri büyük bir seyyaliyetle idare edilmiş, bilcümle tediyatm zamanında ve aksama
dan icrasını temin için zaman zaman Merkez Bankası kaynaklarına vâki müracaatlar asgari had-
lerde tutulmuştur. 

Devlet borçlarına gelince, son birkaç sene zarfında girişilmiş bulunan büyük kalkınma hamle
lerine rağmen, Devlet borçlarının umumi yekûnunda 1950 yılma nazaran vâki artış pek mütevazı 
bir seviyede kalmış bulunmaktadır. 

Filhakika, umumi muvazene, mülhak bütçeli idareler ve iktisadi devlet teşekküllerinin iç ve 
dış borçları yekûnu 1950 Mayıs ayı sonunda 2 milyar 297.3 milyon lira iken, Ekim 1954 sonun
da sadece 194 milyon liralık bir artışla, 2 milyar 491.3 milyon liraya yükselmiştir. Artış nis
peti % 8.4 ten ibarettir. 

Fakat muhtelif tarihlerdeki devlet borçları yekûnlarının yekdiğerine nazaran ağırlığı veya 
hafifliğini anlamak için borçların devlet bütçesinin o tarihlerdeki gelir yakûnlarma nispetini mu
kayese etmek lâzımdır. Mevzuu bu şekilde mütalâa ettiğimiz vakit, 1950 yılında devlet borçları 
yekûnunun. 2 milyar 297.3 milyon lira olmasına mukabil bütçenin varidat tutarı 1 milyar 300 
milyon liradan ibaretti. Başka bir ifade ile 1950 yılındaki devlet borçlarının, bütçe varidatına 
nispeti % 176.7, yani devlet borçları yekûnu, yıllık devlet varidatı yekûnunun 2 misline çok ya
kın bulunduğu halde 1954 yılında devlet borçlarının 2 milyar 491.3 milyon lira olmasına muka
bil 1954 bütçesinin varidatı 2 milyar 288.5 milyon liraya yükselmiş ve bu suretle 1954 senesinde 
devlet borçlarının, devlet varidatına nispeti % 108.8 e düşmüştür. Demekki 1950 senesi ile 1954 
senesi arasında devlet borçlarının devlet varidatına olan nispetinde 70 e yakm bir azalma kay
dedilmiş ve devlet borçları 1954 senesinde 1950 senesine nazaran % 70 nispetinde hafiflemiş de
mektir. Aynı mukayeseyi 1955 bütçesinin varidat tahminleriyle yaptığımız takdirde, nispet 
% 83.7 ye düşecektir. Bu takdirde devlet borçları, 1950 senesine nazaran yarı yarıya hafiflemiş 
olacaktır. 

Ayrıca, 1950 senesinden 1954 senesine kadar geçen devre zarfında dış borçlarımızdaki artış 
miktarı, sadece 126 milyon liradan ibaret bulunduğu halde, 1946 dan 1950 senesine kadar geçen 
4 sene içinde devlet borçlarmdaki artış miktarı 321 milyon 516 bin liradır. Bu rakamlar, devlet 
borçlarının 1954 senesinde 1950 yılma nazaran ne kadar hafiflediğini, 1950 yılından.1954 yılma 
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kadar geqen devre zarfında dış borçlarda artışın, 1946 dan 1950 ye kadar geçen devre zarûn* 
daki artışlara nispetle ne kadar hafif kaldığını açıkça göstermektedir. 

Diğer taraftan 1950 den bu tarafa tahakkuk ettirilen muazzam iktisadi kalkınma; gayrisa-
fi millî istihsalde, vatandaş gelirlerinde ve devlet varidatında sağlanan birkaç misli yükselmeler 
ve milyarları aşan yeni sermaye yatırımları nazara alındığı takdirde, devlet borçlarındaki artışın 
nasıl asgari bir seviyede tutulmuş olduğu kolayca teslim edilir. 

Aşağıda muhtelif borç grupları hakkında verilen izahattan da anlaşılacağı üzere, bu dev* 
re zarfında, eski senelerden kalma ve büyük kısmı müstehlek maksatlar için akdedilmiş olan es* 
ki istikrazlarda mühim yekûnlara baliğ olan itfalar temin edilmiştir. Buna mukabil yeniden ya* 
pılan borçlanmaların tamamı yurdun imarına, memleketin iktisadi cihazlanmasma, bugünkü ne
sillere olduğu kadar gelecek nesillere de büyük faydalar sağlıyacak mevzulara tahsis edilmiştir. 

Diğer taraftan, yeni istikrazların uzun vadeli olmasına gayret sarf olunmuş ve iç piyasaya Devlet 
tahvilleri emisyonunun hususi teşebbüsün sermaye kaynaklarını damltmıyacak şekilde ayarlanmasına 
dikkat edilmiştir. 

Umumi muvazene ile, mülhak betçeli idareler ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait borçların 
gruplar itibariyle tetkikma gelince; durum şöyledir : 

A) Umumi Muvazeneye ait borçlar 

31. V. 1950 31.X. 1954 

Konsolide : 
iç borçlar 749 964 028 810 234 159 
Dış borçlar 466 140 020 508 505 625 
Dalgalı : 
îç borçlar 350 169 484 281 781 139 
Dış borçlar 14 199 455 87 558 410 

1 580 472 987 1 688 079 333 

Cetvelin bölümleri ayrı ayrı incelendiği takdirde dalgalı îç borçlarımızda 70 milyon liralık bir 
azalma olduğu görülür. 

Konsolide iç borçlarımızda müşahede edilen fark yukarda mâruz prensiplerden mülhem olarak, 
hâsılı 1953 Bütçesinin karayolları, köprüler, köy yolları, içme suları, limanlar, silolar, barajlar, elektrik 
ve sulama tesisleri, sağlık merkezleri ve mektepler inşası gibi, müstakbel nesillerin de istifade edeceği 
yatırım giderlerini karşılamak üzere akdettiğimiz 125 milyon liralık 1953 istikrazından doğmaktadır. 

Konsolide dış borçlara gelince, bu bölümde, 1950 yılında devralman 466 milyon liralık on bir İs
tikrazdan bugüne kadar 209 milyon liralık ödeme yapılmıştır. Buna mukabil Marshall yardım plâ» 
m çerçevesi dâhilinde ikraz yoliyle alman yardımlar ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasın* 
dan Seyhan Barajı ve limanlarımızın inşası için temin edilen krediler ve Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması gereğince memleketimize tanınan pozisyon inisiyal gibi doğrudan doğruya iktisadi kalkın
ma masraflarına matuf yeni borçlar inzimam etmiştir. 

Dalgalı dış borçlarımızda yapılan 10 milyon liralık itfaya mukabil artış, geçen yılda, arz edil
diği üzere, Avrupa Tediye Birliğince memleketimize tahsis edilen kota'nm 30 milyon dolarlık kredi 
kısmının Türk lirası mukabilini teşkil etmektedir. Bilindiği üzere bu kredi adı geçen Birliğin tasfi» 
yesi tarihinden itibaren girişilecek müzakereler sonunda, daha uzun vadeli bir borca kalbedilmesî 
mümkün olmadığı takdirde, 3 sene zarfında ödenecektir. Bu itibarla vâdesi bugünden teşbit oluna* 
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madiği için dalgalı borçlar meyamna ithal edilmiş bulunan mezkûr kredinin haddizatında konsolide 
borçlar arasında mütalâası iktiza eder. 

B) Mülhak bütçeM idatreler ve iktisadi Devlet Teşekküllerine ait borçlar : 

Tamamen ticari bir karakter taşıyan Toprak Mahsulleri Ofisine ait bonolar hariç olmak üzere 
mezkûr idare ve müesseselere ait Hazine kefaletini haiz borçların durumu şöyledir : 

31-. 5 .1950 31.10 .1954 

Konsolide : 
îç borçlar 21 723 015 13 188 115 
Dış borçlar 135 850 161 185 733 422 
Dalgalı : 
îç borçlar 479 962 700 564 336 546 
Dış borçlar 79 291 229 39 966 206 

716 827 105 803 224 289 
Bu cetveldeki konsolide iç borçlarda 8.6 ve dalgalı duş borçlarda da 39.3 milyon liralık bir azal

ma temin edilmiştir. 

Konsolide dış borçlardaki artış Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından Toprak Mahsulleri 
Ofisinin silo inşası için, Sınai Kalkınma Bankasının da hususi teşebbüsün kuracağı sınai tesislerin 
dış finansmanından kullanılmak üzere Hazine kefaleti ile aldıkları kredilerden, demiryollarımızın 
bir kısmının elektrifikasyonu ve yeni cer vasıtaları satmalmması için mütaahhit firmalara Hirfanh, 
Kemer ve Demirköprü barajlarının ve hidro - elektrik santrallerinin inşaatını deruhde eden keza 
yabancı firmalara verilen Hazine kefaletini haiz bonolardan ileri gelmektedir. Şu kadar ki, mezkûr 
baraj ve hidro - elektrik santralleri için verilmiş olan 67 531 297 liralık bonoların halen avans karşı
lığını teşkil ettiklerini, ancak alâkalı firmaların taahhütlerini yerine getirmelerinden sonra katı bir 
borç mahiyetini iktisap edeceklerini tebarüz ettirmek faydalı olur. 

Dalgalı iç borçlardaki artış ise, Devlet Demiryolları ile Devlet Denizyolları, PTT ve Tekel Umum 
müdürlüklerinin eski yıllarda bütçe açıklarını karşılamak üzere Hazine kefaleti ile Merkez Banka
sından aldıkları avanslar, yapmış oldukları borçlanmalardan ileri gelmektedir. 

Devlet borçları hakkındaki bu kısa izahattan sonra geçen Şubat ayında akdedilen 1953 istikrazına 
kısaca temas etmek isteriz. 

Malî tarihimizde ilk defa olarak başabaş kıymet üzerinden % 5 faizle ve bir tertipte piyasaya 
arz edilen 125 milyon liralık büyük bir istikraza ait tahviller, halkımızın gösterdiği müstesna rağ
bet sayesinde ve 10 gün gibi kısa bir müddet içinde tamamen satılmış bulunmaktadır. 

Bu istikrazın diğer bir hususiyeti de, tahvillerin doğrudan doğruya tasarruf erbabına satılmış ol
masıdır. Bu neticeyi halkımızın Devlet tahvillerine ve Hükümetimize karşı gösterdiği çok kuvvetli iti
madın bir delili olarak kabul etmek icabeder. 
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KISIM n i - 1955 YILI BÜTÇE LÂYİHASININ TETKİK VE TAHLİLİ 

1. MASRAF BÜTÇESİ : 

1955 yılı bütçe lâyihasının masraf ve gelir bütçeleri itibariyle tetkik ve tahliline başlamadan 
evvel bütçenin mümeyyiz vasıflarına kısaca temas etmek faydalı olacaktır. 

Uzun yıllardan beri sözü edilmiş olduğu halde bir türlü tahakkuk ettirilemiyen bütçe denk
liği prensibim, iktidarımızın 1954 malî yılında gerçekleştirdiği ve bu suretle programına dâhil 
hususlardan birisini daha tahakkuk ettirdiği malûmdur. 

Takdim etmekte olduğumuz 1955 malî yılı bütçesi de denktir. Ve iktidarımızın ikinci denk 
bütçesini teşkil etmektedir. Filhakika uzun ve dikkatli bir mesai neticesinde hazırlanan 1955 bütçe 
teklifi şu suretle bağlanmış bulunmaktadır. : * 

Masraflar 
Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

Umumi muvazene (#) 2 121 678 929 854 377 490 2 976 056 419 
Mülhak bütçeler 84 128 697 31 077 699 115 206 396 

2 205 807 626 885 455 189 3 091 262 815 
Varidat : 
Umumi muvazene 2 976 060 001 
Mülhak bütçeler 115 206 396 

Yekûn 3 091 266 397 

Varidat yekûnu 3 091 266 397 
Masraf yekûnu 3 ;091 262 815 

Fazla 3 582 

1955 bütçe teklifi de 1954 bütçesi gibi âmme hizmetlerini aksatmadan, yurdun imar vö kalkınma 
hamlelerini yavaşlatmadan, memur^vatandaşların işine son vermek gibi cebrî vasıtalara müracaat 
etmeden tahakkuk ettirilen bütçe denkliğini idame ettirmektedir. 

Bu muvaffakiyet, memleketin maddi ve mânevi kaynaklarının değerlerini çok iyi takdir etmiş; 
bu değerleri vatandaşların refahını artırmak gayesiyle seferber etmenin yollarını bulmuş, isabetli 
bir iktisadi ve malî politikanın plânlı ve tedrici neticesi olmuştur. 

Mevzuun bu görüşlerle ele alınmış olması sayesindedir ki, ikinci denk bütçemizi de hem varidat, 
hem masraf bakımından geçen yılların bütçelerinden daha yüksek bir seviyede bağlamak mümkün 
olmuştur. 

Filhakika 1955 yılı bütçe lâyihasında umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli daire
lerin masraf yekûnunu 1954 yılı ile mukayese edildiği takdirde geçen seneye nazaran % 29,81 nispe
tinde 709 898 839 liralık bir arJtış müşahede olunur. 

(*) Mükerrerliğe mahal vermemek maksadiyle bu ve emsali mukayeselerde umumi muvazeneden 
mülhak bütçelere yapılan yardımlar yekûnlardan tenzil edİlmi§tir. 
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1950 yılı ile yapılacak bir mukayese ise bu tahsisat artışının % 97.88 nispetinde 1 529 057 652 

lira olduğu neticesini vermektedir. 

1955 yılı bütçemizin, hattâ bir evvelki bütçeye nazaran daha yüksek bir seviyede ve denk olarak 
hazırlanabilmesinin * 1951 yılından bu yana iktisadi kalkınma gayretlerine müteveccih yatırımların 
her sene biraz daha artırılmasına mukabil bütçe açıklarının tedrici olarak azaltılması gibi plânlı 
bir çalışma sayesinde temin olunduğunu bilhassa tebarüz ettirmek icabeder. Filhakika 1951 yılında 
umumi bütçe yekûnunun % 14.8 i nispetinde 234.7 milyon liralık bir bütçe açığı mevcut iken 1952 
yılında bu açık 1% 11.4 nispetinde 199.4 milyon liraya; 1953 yılında % 7.9 nispetinde 167.6 milyon 
liraya indirilmiş, ve 1954 yılında ise tamamen ortadan kaldırılarak bütçemiz denkleştirilmiştir. 

Yukarıda ana hatlarına işaretle iktifa olunan, yakın ve uzak malî tarihimizde emsaline tesadüf 
edilemiyen sevindirici neticeleri muhtevi bulunan 1955 yılı bütçe teklifi, 1951 den beri takip olunan 
müspet politikanın tabiî bir hâsılası oftnuştur. Son dört yıllık bütçelerimizden yatırımlara tahsis olu
nan paralarla, memleketin iktisadi hayatında yeni yeni faaliyet sahaları açılmış, hususi teşebbüs ge
lişmiş, ferdî ve millî gelirde büyük artışlar vukua gelmiş ve bütün bunlarla müterafik olarak Devlet 
gelirleri de çok yüksek seviyelere vâsıl olmuşıtur. * 

1955 yılı bütçe teklifinin yapıcı karekterine daha iyi nüfuz edebilmek üzere, bu teklifin umumi 
muvazene için derpiş ettiği yatırım tahsisatı yekûnunun 854,4 milyon liraya baliğ olduğunu ve sa
dece bu bir yıllık yatırım miktarının 1947, 1948, 1949 ve 1950 bütçeleriyle dört yıl zarfında verilen 
yatırım tahsisatı yekûnu olan 743 milyon liradan % 15 daha fazla bulunduğunu geriye doğru gi
dildikçe azalmakta olduğu nazara alınırsa, hattâ bu bir senelik 1955 yatırım tahsisatının 1950 yılma 
tekaddüm eden beş yıllık miktarın yekûnuna tekabül eyliyeceğini, zikretmek kâfidir. 

Böylece her sahada inkişaf hamleleri içinde bulunan milletimizin gayretleri bu yıl da 3.091.262.815 
liralık yüksek seviyeli, denk ve yapıcı bir bütçe ile desteklenmekte ve teşvik olunmaktadır. 

Bu izahattan sonra 1955 yılı bütçe teklifinin umumi muvazene ve mülhak bütçeler itibariyle 
tahliline geçiyoruz, 

A) Umumi Muvazene : 

Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleriyle 1955 malî yılı için teklif olunan 
masraf ye varidat rakamları aşağıda gösterilmiştir: 

.Masraf 

Cari , 2 121 678 929 
Yatırım 854 377 490 

Yekûn 
Varidat 

2 976 056 419 
2 976 060 001 
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Yukardaki rakamların Î95( 

Yıl 

1955 
1950 

Artış miktarı 
Artış nispeti 
Yü 

1955 
1954 

Artış 
Nispeti 

Bu mukayeseler : 

) f e İ954 bütçeleı 

Cari masraflar 

2 121 678 929 
1 226 218 563 

895 460 366 

Cari masraflar 

2 121 678 929 
1 693 338 876 

428 340 053 

*iyle mukayesesi 

Yatırımlar 

854 377 490 
260 990 000 

593 387 490 

Yatırımlar 

854 377 490 
595 136 124 

259 241 366 

şöyledir ı 

Yekun 

2 976 056 419 
1 487 208 563 

1 488 847 856 
% 100.11 

Yekûn 

2 976 056 419 
2 288 475 000 

687 581 419 
3İ0.04 

a) 1955 bütçesinin umumi yekûn itibariyle 1954 yılma nazaran % 30 nispetiride ve 19S0 yılma 
nazaran ise % 100 den fazla bir artış kaydettiği, 

b) 1950 yılma nazaran 1955 yılında, cari masraflardaki artış % 73.02 nispetinde 895.4 milyon. 
lira olduğu halde yatırımlardaki artışın % 227.36 nispetinde £93.4 milyon lira olduğu, 

c) 1955 yılı bütçe teklifinde, cari masrafların 1954 yılı bütçesine nazaran % 25.9 nispetinde 
428.3 milyon lira, yatırımların ise % 43.56 nispetinde 259.2 milyon lira' artığı, 

Hakikatim ortaya koymaktadır. Bir yandan, lüzumsuz teşkilâttan içtinabedilerek vatandaşın 
bilcümle devlet hizmetlerinden daha yakından ve daha süratle faydalanmasını temin ede
cek cari masraflar bir seneden diğerine ancak normal ve zaruri artışlar kaydederken, öte yandan 
yatırımların, yurdun iktisadi kalkınmasındaki ehemmiyetli yerini müdrik bir politika envestisman 
tahsisatını 1955 de bir yıl öncesine nazaran % 43.56 nispetinde ve 1950 ye nazaran ise % 227 nis
petinde artırmış bulunmaktadır. 

Bu derece yüksek bir yatırım tahsisatının denk bir bütçe içinde tahakkuk ettirilmiş 
hususi bir ehemmiyeti ^olduğunu da burada bilhassa tebarüz ettirmek yerinde olur. 

olmasının 

Cari masraflar mevzuundaki prensibimizin, bu masrafların lüzumsuz yere artırılmamasına dik
kat ve itina göstermek olduğu malûmdur. Ancak öğretmen, hâkim, doktor, polis gibi halkın kül
tür, adadet, sağlık ve emniyet işleriyle çok yakından alâkalı hizmetlere taallûk eden teşkilât ve 
kadroların icabettirdiği masraflar geniş hizmet anlayışımızın bir neticesi olarak, bütçelerimizde 
gerekli yerlerini almaktadır. 
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A/2 Yatırmılar 
Daireler 1950 1951 1952 1953 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Md. 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Md. 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Tş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

111 500 
10 000 
9 000 

10 000 
— 

550 000 
2 001 

194 200 
38 000 
60 000 

— 
1 836 501 

20 563 330 
— 

1 035 001 
1 200 000 

104 500 
— 

125 553 542 
— 

11 076 606 
82 623 659 

18 500 
4 050 786 

624 840 
10 821 502 

476 301 
— 

20 500 

141 950 
5 000 

25 000 
22 500 

— 
351 800 
220 000 
135 200 

50 000 
60 000 

1 855 000 
3 196 001 

21 669 150 
— 

245 000 
900 000 

70 000 
— 

111 502 760 
— 

13 772 654 
106 779 000 

14 627 500 
7 356 404 

357 041 
14 242 171 

181 201 
— 

12 439 000 

187 000 
5 500 

11 991 
. 7 500 

— 
304 401 

80 000 
89 200 

— 
581 500 

1 303 000 
2 921 000 

18 629 600 
— 

1 430 000 
505 000 

70 000 
— 

164 656 976 
— 

16 862 500 
119 652 500 

5 604 750 
11 976 468 

433 216 
19 506 410 

149 124 
— 

10 216 000 

128 850 
5 500 

55 219 
76 000 
15 000 

3 681 210 
70 000 

363 200 
— 

1 360 945 
1 450 000 
7 993 000 

43 826 200 
800 000 

2 065 000 
1 582 848 

100 000 
— 

236 623 030 
— 

30 390 000 
155 542 500 

6 062 000 
26 010 000 

1 511 500 
25 782 515 

516 800 
24 000 

15 214 000 

Yekûn 260 990 269 310 204 332 375 183 636 561249 317 
Not : Bu cetvel Maliye bütçesinde yer alan taşıt mübayaasiyle Nafıa bütçesinde yer alan inşaata ait ta 

mütalâa edilmek suretiyle hazırlanmıştır. 



Daireîet 1950 
A/l, A/2 Yekûnu 
1951 1952 1953 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Iteisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
Basın-Yayın ve Turizm TL Md. 
İstatistik Umum Md. 
Devlet Meteoroloji İş. U. Md. 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Md. 
Toprak ve İskân İş. U. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası Ik. İş Birliği Tş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Mua. Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

14 452 725 
1 006 307 
2 052 451 
3 412 549 
1 048 067 
4 626 475 
2 772 199 
2 435 628 
2 912 720 
6 541 740 

— • 

48 355 594 
458 237 604 
20 275 353 
34 844 880 
41 040 752 
12 070 701 
1 000 773 

2 213 082 860 
203 467 178 
176 826 083 
89 823 222 
4 381 159 
61 259 122 
19 725 757 
45 568 188 
3 460 263 
1 545 529 
10 982 684 

10 441 374 
. 793 091 
1 973 215 
3 198 138 
969 240 

5 264 638 
2 183 065 
2 239 855 
7 819 071 
11 639 149 
8 991 920 
48 671 239 
470 000 000 
20 371 271 
34 759 992 
40 109 654 
14 084 120 

853 840 
196 564 741 
214 902 181 
187 873 989 
114 142 070 
18 818 633 
66 994 495 
19 997 547 
49 621 783 
3 103 549 
1 709 449 
21 664 428 

10 598 789 
811 722 

1 972 715 
2 750 665 
969 241 

5 291 015 
1 883 279 
2 239 856 
9 149 072 
13 539 367 
10 415 624 
51 587 206 
500 000 000 
20 355 698 
37 922 808 
39 676 235 
13 610 660 

769 575 
287 680 235 
215 479 760 
201 931 670 
127 043 572 
10 450 990 
83 052 775 
19 300 614 
59 528 253 
2 728 462 
1 650 050 
18 535 413 

10 918 389 
902 888 

2 801 349 
3 164 000 
1 043 376 
9 478 895 
2 201 402 
3 474 745 
10 738 940 
17 888 294 
17 246 759 
64 810 750 
587 385 000 
22 397 954 
40 579 557 
45 004 931 
17 895 101 

777 336 
382 435 946 
233 170 287 
239 469 389 
163 959 924 
12 071 617 
114 062 789 
21 897 420 
71 811 665 
3 017 086 
2 357 535 
24 543 412 

Yekûn 1 487 208 563 1 579 758 737 1 750 925 401 2 127 506 736 2 
Not : Bu cetvel Maliye bütçesinde yer alan taşıt mubayaasiyle Nafıa bütçesinde yer alan inşaata 

idnde mütalâa edilmek suretiyle hazırlanmıştır. 



Kısım toplandan 

Bütçelerimizin cari masraflar ve yatırımlar olmak üzere iki büyük grupa ayrıldığı ve cari masrafl 
giderleri, yönetim giderleri, daire hizmetleri ve borçlar olmak üzere 6 kısmı ihtiva ettiği malûmdur 
fcütçe teklifinin kısımlar itibariyle 1954 yılı bütçesiyle mukayesesini göstermektedir. 

B) Mülhak bütçeler 

Mülhak bütçeli idarelerimize 1955 yılı için teklif olunan tahsisat ve ^bunlara yapılan hazine yar 
"Jfesesi, aynı idarelerin 1950 - 1955 bütçelerinin inkişaf seyri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir : 

Daireler 1950 1951 1952 1953 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Md. 
Karayolları Umum Mdüdürlüğü 
Devlet Su İşleri Umum Md. 
Hudut ve Sa. Sıh. Umum Md. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çift. Umum Md. 
Devlet Havayolları Umum Md. 
Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Md. 

7 815 949 
7 325 797 

10 704 734 
3 126 566 

943 601 
6 162 946 

— 
1 123 752 

22 572 457 
14 520 037 
3 051 225 
5 757 873 

—, 

83 104 937 

722 051 
75 503 

3 655 000 
649 846 

50 401 

A/l Cari 

4 642 904 
7 688 722 

10 327 916 
3 122 500 

822 267 
6 312 506 

— 
1 144 620 

19 791 752 
22 568 856 
2 187 636 
8 160 096 

— 

86 769 775 

masraflar 

4 769 800 
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 
8 348 219 

— 

82 495 999 

A/2 Yatırımlar 

940 001 
1 288 256 
5 510 000 
2 000 000 

37 502 

1 443 000 
1 082 001 
4 895 000 

936 000 
— 

5 733 500 
11 590 879 
13 029 257 
5 164 838 
1 019 845 
7 514 671 

— 
1.279 767 

18 715 177 
17 450 595 
2 507 253 

10 801 934 
— 

94 807 716 

1 522 000 
1 513 231 
fî 873 000 
4 389 001 

—. 



Daireler 1950 1951 ' 1952 1953 

Karayolları Umum Mdüdürlüğü 47 140 432 75 250 000 
Devlet Su îşleri Umum Md. . . •— — 
Hudut ve Sa. Sıh. Umum Md. 8*1 001 67 000 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 15 576 000 10 741 521 
Orman Umum Müdürlüğü 1 316 503 990 978 
Devlet Üretme Çift. Umum Md. 1 035 000 385 000 
Devlet Havayolları Umum Md. 1 755 000 3 400 000 
Petrol Dairesi Reisliği — — 

Yekûn 72 056 737 

135 590 001 181 460 329 

43 000 
13 324 441 
1 133 336 
1 170 000 
2 754 035 

155 000 
14 052 560 
2 127 137 
1 760 000 
2 842' 555 

100 610 258 162 370 814 215 694 813 

A/i, A/2 Yekûnu 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 8 538 000 5 582 905 
Ankara Üniversitesi 7 401 300 8 976 978 
İstanbul Üniversitesi 14 359 734 15 837 916 
İstanbul Teknik Üniversitesi 3 776 412 5 122 500 
Beden Terbiyesi Umum Md. 994 002 859 769 
Karayolları Umum Mdüdürlüğü 53 303 378 81 562 506 
Devlet Su İşleri Umum Md. — — 
Hudut ve Sa. Sıh. Umum Md. 1 204 753 1 211 620 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 38 148 457 30 533 273 
Orman Umum Müdürlüğü 15 836 540 . 23 559 834 
Devlet Üretme Çift. Umum Md. 4 086 225 2 572 636 
Devlet Havayolları Umum Md. 7 512 873 11 560 096 
Petrol Dairesi Reisliği — — 

6 212 800 
9 844 794 

16 268 378 
4 754 442 

941 679 

7 255 500 
13" 104 110 
18 902 257 

9 553 839 
1 019 845 

142 000 000 188 975 000 

1 161 682 
32 353 463 
16 761 332 
3 465 989 

11 102 254 

1 434 767 
32 767 737 
19 577 732 
4 267 253 

13 644 489 

Yekûn 155 161 674 187 380 033 244 866 813 310 502 529 

NOT : Bu cetveldeki 1950 - 1951 rakamları 1952 - 1955 A / l ve A/2 tasnifine göre tanzim edilmi 



i 

i 



Mülhak 

D a İ K e l t ı ? 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
îstanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
Tekel Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 

19 5 4 

6 930 500 
13 713 839 
14 850 149 
6 626 712 
1 132 000 
7 292 345 
4 348 284 
1 316 721 
20 041 115 
19 279 675 
2 595 346 
16 095 373 

— 

114 222 060 

880 000 
12 226 819 
13 323 249 
5 797 470 
778 975 

5 092 345 
3 347 279 

440 935 
— 

42 587 072 

A/l 
1 9 ,5 5 

8 853 300 
17 165 867 
18 089 022 
9 864 149 
1 115 401 
10 602 150 
5 730 000 
1 499 550 
23 884 680 
23 744 810 
3 194 527 
17 943 113 

669 457 

142 356 026 

965 000 
15 995 866 
16 534 022 
9 334 906 
910 399 

9 002 147 
4 564 000 

826 534 
94 455 

58 227 329 

Fazlası Noksanı 

1 922 800 — 
3 452 028 — 
3 238 873 — 
3 237 436 — 

— 16 599 
3 309 805 — 
1 381 716 — 
182 829 — 

3 843 565 — 
4 465 135 — 
599 181 — 

1 847 740 — 
669 457 — 

28 150 565 16 599 

Mülhak Bütçeler» 

85 000 — 
3 769 047 — 
3 210 773 — 
3 537 436 ' — 
131 424 — 

3 209 802 — 
1 216 721 — 

385 ,399 — 
94 455 — 

15 640 257 — 
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Bütçeler 

1 9 5 4 

2 472 500 
2 912 151 
5 148 000 
4 780 300 

— 
183 947 072 
89 278 915 

442 999 
15 144 909 
2 758 580 
1 135 000 
10 647 383 

— 

A/2 
19 5 5 

3 707 000 
4 020 001 
6 145 000 
6 180 001 

— 
288 397 850 
157 270 000 

435 000 
23 050 395 
3 950 304 
745 000 

10 374 500 
— 

Fazlası 

1 234 500 
1 107 850 
997 000 

1 399 701 
— 

104 450 778 
67 991 085 

— 
7 905 486 
1 191 724 

— 
— 
— 

Noksanı 

— 
• — 

— 
— 
— 
— 
— 

7 999 
— 
— 

390 000 
272 883 

— 

19 5 4 

9 403 000 
16 625 990 
19 998 149 
11 407 013 
1 132 000 

191 239 417 
93 627 199 
1 759 720 
35 186 024 
22 038 255 
3 730 346 
26 742 756 

* 

Y e k i 
1 9 ,5 5 

12 560 300 
21 185 868 
24 234 022 
16 044 150 
1 115 401 

299 000 000 
163 000 000 
1 934 550 
46 935 075 
27 695 114 
3 939 527 
28 317 613 

669 457 

a H 
Fazlası î 

3 157 300 
4 559 878 
4 235 873 
4 637 137 

—-
107 760 583 
«69 372 801 

174 830 
11 749 051 
5 656 859 
209 181 

1 574 857 
669 457 

"Toksanı 

1 
*-, 
—_ 
—. 

16 599 
—• 
— „ 
— 
~ w 
— 
—*. 
« M 

— 

318 667 809 504 275 051 186 278 124 670 882 432 889 869 646 631 077 213 757 807 16 599 

Hazine Yardımları 

500 000 460 000 — 40 000 1 380 000 1 425 000 45 000 — 
2 912 151 
5 148 000 
4 780 300 

,— 
183 947 072 
89 278 915 

200 000 
10 647 383 

— 

4 020 001 
6 145 000 
'8 180 001 

— 
288 397 850 
157 270 000 

350 000 
10 374 500 

__ 

1 107 850 
997 000 

1 399 701 
— 

104 450 778 
67 991 085 

150 000 
— 
— 

— 15 138 970 
— 18 471 249 
— 10 577 770 
— 778 975 
— 189 739 417 
— 92 626 194 
— 200 000 

272 883 11 088 318 
— —. 

20 015 867 
22 679 022 
15 514 907 

910 399 
297 399 997 
161 834 000 

350 000 
11 201 034 

94 455 

4 876 897 
4 207 773 
4 937 137 
131 424 

107 660 580 
69 207 80e 

150 000 
112 716 
94 455 

297 413 821 473 197 352 176 096 414 312 883 340 000 893 531 424 681 191 423 788 



Daireler 1947 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 2 400 000 
Ankara Üniversitesi 5 000 000 
istanbul Üniversitesi 11022 500 
istanbul Teknik Üniversitesi 3 555 369 
Beden Terbiyesi U. Md. 
Karayolları Umum Md. 
Devlet Su iş U. Md. 
Hudut ve S. Sıh. U. Md. 
Tekel Umum Md. 
Orman Umum Md. 
Devlet Üretme Çift. U. Md. 
Devlet Hv. Y. U. Md. 
Petrol D. R. 

Yekûn 

720 000 

460000 

(•) 

Hazine tarafından Mülhak Bütçelere Yapılan Yardımlar 

1948 1949 1950 1951 1952 

2 550 000 
5 158 500 

12 722 500 
3 555 369 

920000 

310 000 

(*) 

2 713 675 
7 311 003 

12 310 045 
3 994 538 

850 055 

260 533 

O 

3 194 700 
6 532 000 

12 210 000 
3 230 000 

894 000 
53 303 374 

251000 

550 000 

125 404 
7 869 550 

13 342 000 
4 742 000 

824 770 
80 559 503 

227 860 

600 000 
8 129 375 

15 268 378 
4 291042 

901 677 
140 682 780 

179 208 

6 328 431 3 186 174 
— 1*>" — 

1 

1 1 
11 8 
17 7 

8 9 
7 

187 7 

2 

27122 869 36181369 39111972 80165 074 114 019 518 173 238 634 2319 

(*f Hazine yardımı olarak 1947 yılında verilen 3 965 000 Ura, 1948 yılında verilen 10 965 000 lira, 194 
Uranın tamamı, 1950 den itibaren Nafıa Vekâleti bütçesinde yer alan, hava meydanları inşaatına sarf edildiğ 
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Bu tabloların ihtiva ettiği rakamların tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, mülhak bütçeli idare

lerimiz için 1955 yılında teklif edilen tahsisat 142 356 026 lirası cari masraflara ve 504 275 051 li
rası da yatırımlara ait olmak üzere, ceman 646 631 077 liradır. Bu miktar aynı idarelerin 1954 büt
çeleri yekûnundan 28 133 966 lirası cari masraflarda ve 185 607 242 lirası da yatırımlarda olmak 
üzere, % 49.37 nispetinde, ceman 213 741 208 lira fazladır. Yatırımlardaki artış nispeti % 58.24 ol
duğu halde cari masraflardaki artış nispeti % 24.63 bulunduğuna göre, bu idarelerin bütçeleri de 
daha çok yatırımlara tevcih edilmiş bulunmaktadır. Aynı idarelerin 1955 yılı bütçeleri yekûnu 1950 
yılma nazaran % 316.74 nispetinde 491.5 milyon lira bir fazlalık arz etmektedir. 1950 ye nazaran 
cari masraflardaki artış nispeti % 71.29, yatırımlardaki artış nispeti ise % 600 dür. 

Mülhak bütçeli idarelerin 1955 yılında 1954 yılma nazaran artan masrafları, kısmen fazlalaşan 
kendi öz gelirleriyle, kısmen de Hazine yardımları ile 'karşılanmaktadır, öz gelirlerle karşılanan kı
sım 22 317 420 liradır. Yine yukardaki cetvelin incelenmesinden, 4 mülhak bütçeli idarenin Hazine 
yardımına ihtiyaç göstermeden kendi gelirleri ile bütçelerini tevzin ettikleri anlaşılmaktadır. 

C) Umumî ve mülhak bütçeli idareler : 

Umumi ve mülhak bütçeli idareler bir arada mütalâa edildiğinde 1955 bütçelerinin şu durumu 
arz ettiği görülür : 

Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

Umumi muvazene 2 121 678 929 854 377 490 2 976 056 419 
Mülhak bütçeler 
(net) 48 128 697 31 077 699 115 206 396 

Yekûn 2 205 807 626 885 455 189 3 091 262 815 

Bu masraf yekûnu 1954 ve 1950 yılları ile mukayese olunduğu taklirde : 

a) 1954 yılma nazaran cari masraflarda % 24.97 nispetinde 440 833 762 liralık ve yatırımlar
da da % 43.65 nispetinde 269 065 077 liralık : 

b) 1950 yılma nazaran cari masraflarda % 72.14 nispetinde 924, 415 398 liralık ve yatırımlar
da da % 215.31 nispetinde 604 642 254 liralık artış müşahede olunur. 

D) Bütçenin masraf grupları itibariyle tasnifi : 

1955 yılı bütçe teklifindeki masrafların mahiyetlerine daha iyi nüfuz edebilmek için bu masraf
ları vekâletler ve daireler itibariyle değil, matuf oldukları hizmet nevileri itibariyle bir tahlile tâbi 
tutmak faydalı olur. 

Aşağıda, bütçelerimizin ihtiva ettiği tahsisat, hizmet grupları itibariyle 1954 ve 1950 yıllariyle 
mukayeseli olarak tahlil edilmekte ve bu meyanda, yapılan ve yapılmakta bulunan işler kısaca gözden 
geçirilmektedir. 
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Faaliyet «sahası 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal Güvenlik 
iktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Büyük hizmet gurupları itibariyle Devlet masraflan 

(Umumi Muvazene) 

1947 

38 704 806 
109 319 088 
74 590 722 
44 547 852 
415 386 571 
120 176 251 
202 837 246 

1948 

43 489 124 
117 726 905 
83 249 501 
56 404 710 
426 333 534 
129 576 917 
232 525 506 

1949 

47 664 501 
179 151 609 
90 504 964 
62 347 598 
520 429 987 
82 941 609 
191 740 359 

1950 

55 787 492 
182 140 132 
123 047 4.84 
68 301 021 
499 849 281 
98 393 857 
198 699 396 

1947 - 1950 
Yekûnları 

185 654 923 
588 337 734 
371 392 671 
231 601 181 

1 861 999 373 
431 088 634 
825 802 407 

Yekûn 1 005 562 536 1 089 306197 1 174 780 627 1 226 218 563 4 495 867 923 

Yatırımlar 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
iktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

2 734 249 3 044 249 
22 160 445 21 917 231 

95 993 312 112 166 692 
7 532 917 14 542 700 

2 232 071 2 574 128 

Yekûn 130 652 994 154 245000 

2 764 180 
21 289 491 

154 930 4X9 
15 501 850 

2 609 000 

197 095 000 

3 960 786 
11 286 609 

221 521 475 
21 063 330 

3 157 800 

260 990 000 

12 503 464 
76 653 776 

584 611 958 
58 640 797 

10 572 999 

742 982 994 

Cari masraflar v« yatırımlar yekûnu 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

41 439 055 
131 479 533 
74 590 722 
140 541 164 
422 919 488 
120 176 251 
205- 069 317 

46 533 373 
139 644 136 
83 249 501 
168 571 402 
440 876 234 
129 576 917 
235 099 634 

50 428 681 
200 441 100 
90 504 964 
217 278 077 
535 931 837 
82 941 609 
194 349 359 

59 748 278 
193 426 741 
123 047 484 
289 822 496 
520 912 611 
98 393 857 
201 857 096 

198 149 387 
664 991 510 
371 392 671 
816 213 139 
920 640 170 
431 088 634 
836 375 406 

Yekûn 1136 215 530 1 243 551197 1 371 875 627 1 487 208 563 5 238 850 917 



Başlıca faaliyet sahaları itib riyle iktisadi kalkınma masrafları 

(Umumi muvazene) 

Faaliyet sahası 1947 1948 1949 1950 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

5 691 549 
24 442 354 
6 252 258 
8 161 691 

44 547 852 

10 959 000 
21 295 309 
32 809 644 
30 929 359 

Cari masraflar 

5 910 152 
28 678 950 
*13 322 002 
8 493 606 

56 404 710 

Yatırımlar 

11 551 000 
. 21 825 071 
39 370 394 
39 420 227 

5 179 157 
33 919 467 
14 288 775 
8 960 199 

62 347 598 

14 889 364 
31 242 721 
65 832 889 
42 965 505 

95 993 312 112 166 692 154 930 479 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

16 650 549 
45 737 663 
39 061 902 
39 091 050 

17 461 152 
50 504 021 
52 692 396 
47 913 833 

20 068 521 
65 162 188 
80 121 664 
51 925 704 

140 541 164 168 571 402 217 278 077 

15 089 500 
32 891 45 
9 717 43 
10 602 63 

68 301 02 

34 367 01 
45 635 59 
104 529 19 
36 989 66 

221 521 47 

49 456 51 
78 527 05 
114 246 63 
47 592 30 

289 822 49 



Büyük hizmet gurupları itibariyle devlet masrafları 
(Umumi Muvazene) 

Faaliyet sahası 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal Güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal Güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal Güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Yekûn 
\ 

Yekûn 

1951 

60 865 221 
185 424 153 
139 631 831 
63 783 785 
507 632 242 
105 165 488 
207 052 017 

1 269 554 737 

6 121 904 
20 219 722 

256 702 223 
22 144 150 

5 016 001 

310 204 000 

1952 1953 

Cari masraflar 
72 973 257 
196 067 081 
148 816 104 
66 288 084 
522 784 636 
114 888 697 
253 923 906 

1 375 741 765 

89 582 697 
224 787 501 
166 331 148 
76 841 868 
589 590 625 
126 473 229 
292 650 351 

1 566 257 419 
Yatırımlar 

12 022 468 
25 385 501 

316 517 816 
19 134 600 

2 123 251 

375 183 636 
Cari masraflar ve 

66 987 125 
205 643 875 
139 631 831 
320 486 008 
529 776 392 
105 165 488 
212 068 018 

1 579 758 737 

84 995 725 
221 452 582 
148 816 104 
382 805 900 
541 919 236 
114 888 697 
256 047 157 

1 750 925 401 

26 165 000 
42 177 732 

443 829 666 
45 409 048 

3 667 871 

561 249 317 

1954 

101 925 957 
257 778 887 
167 053 020 
83 597 719 
621 016 440 
126 475 447 
335 491 406 

1 693 338 876 

24 433 000 
53 077 837 

473 177 287 
42 845 000 

1 603 000 

595 136 124 
yatırımlar yekûnu 
115 747 697 
166 965 233 
166 331 148 
520 671 534 
634 999 673 
126 473 229 
296 318 222 

2 127 506 736 

126 358 957 
310 856 724 
167 053 020 
556 775 006 
663 861 440 
126 475 447 
337 094 406 

2 288 475 000 

1 
3 
1 
1 
7 
1 
4 

2 1 

6 

8 

1 
4 
1 
7 
8 
1 
4 

2 9 



Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 

Faaliyet 

Endüstri, 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Endüstri, 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

sahası 

madencilik, 

madencilik, 

elektrik 

Yekûn 

elektrik 

Yekûn 

1951 

13 664 853 
32 498 890 
10 713 184 
6 906 858 

63 783 785 

34 550 898 
53 186 671 

132 980 699 
35 983 955 

256 702 223 

(Umumi 

1952 

14 089 119 
37 639 050 

7 626 463 
6 933 452 

66 288 084 

muvazene) 

1953 

14 997 772 
44 847 238 

9 068 234 
7 928 624 

76 841 868 

Yatırımlar 

22 228 368 
70 657 481 

191 043 836 
32 588 131 

316 517 816 

33 581 033 
98 462 125 

241 184 684 
70 601 824 

443 829 666 

1954 

15 850 850 
49 175 014 

8 707 735 
9 864 120 

83 597 719 

35 725 500 
101 758 084 
246 264 456 

89 429 247 

473 177 287 

1 

1 
3 

6 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

48 215 751 
85 685 561 

143 693 883 
42 890 813 

36 317 487 
108 296 531 
198 670 299 
39 521 583 

48 578 805 
143 309 363 
250 252 918 
78 530 448 

51 576 350 
150 933 098 
254 972 191 
99 293 367 

Yekûn 320 486 008 382 805 900 520 671 534 556 775 006 



Faaliyet sahası 

Sıhhat 
Maafif 
Sosyal güvenlik 
ikt isadi kalkınma Gid. 
Müdafaa 
Borç ödeme " 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma Gid. 
Müdafaa, 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma Gid. 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Büyük hizmet gnıplan itibariyle devlet masraflan 
(Mülhak bütçeler) 

1947 1948 1949 

1 160 756 
17 031 989 
4 432 518 

19 487 492 

882 842 
24 950 895 

67 946 492 

45 000 
3 879 720 

21 107 808 

Cari masraflar 
1 323 55Ö 
19 367 002 
4 407 243 
15 401 366 

1 012 744 
27 319 092 

68 831 003 
Yatırımlar 

36 472 
6 183 275 

37 071 232 

1 347 233 
22 468 961 
4 791 248 
15 253 417 

682 903 
26 977 009 

71 520 771 

85 000 
5 790 278 

31 755 846 

25 032 528 43 290 979 37 631 124 
Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

1 205 756 1 360 028 1 432 233 
20 911 709 25 500 277 28 259 239 
4 432 518 4 407 243 4 791 248 
40 595 300 52 472 598 47 009 263 

882 842 
24 950 895 

1 012 744 
27 319 092 

682 903 
26 977 009 

1950 

1 408 050 
22 077 014 
9 515 726 
26 016 648 

253 000 
23 834 499 

8-3 104 937 

81 001 
4 430 750 

67 544 985 

72 056 737 

1 489 051 
26 507 764 
9 515 726 
93 561 633 

253 000 
23 834 500 

Yekûn 92 979 020 112 121 982 109 151 895 155 161 674 
Not : 1. Devlet Demiryollan, Devlet Denizyolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 



Faaliyet sahası 

Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 

(Mülhak bütçeler) 

1 9 4 7 1 9 4 ^ 1 9 4 9 1 9 5 0 

Endüstri, madencilik, elek
trik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madencilik, elek
trik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madencilik, elek
trik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

9 745 416 
9 742 076 

19 487 492 

15 053 431 
1 927 500 
3 450 000 

676 877 

Cari masraflar 

10 275 989 
5 125 377 

15 401 366 

Yatırımlar 

19 899 112 
2 000 000 
14 450 (00 

722 120 

10 345 397 
4 908 020 

15 253 417 

14 475 500 
1 257 598 
15 265 000 

757 748 

21 107 808 37 071 232 31 755 846 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

Yekûn 

15 053 431 
11 672 916 
13 192 076 

676 877 

40 595 300 

19 899 112 
12 275 989 
19 575 377 

722 120 

52 472 598 

14 475 500 
11 602 995 
20 173 020 

757 748 

47 009 263 

14 770 320 
11 246 328 

26 016 648 

15 576 000 
2 351 503 
48 895 432 

722 050 

67 544 985 

15 576 000 
17 121 823 
60 141 760 

722 050 

93 561 633 

Not : Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 



Büyük Hizmet grupları itibariyle devlet masrafları 
(Mülhak bütçeler) 

Faaliyet sahası 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma masrafları 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma masrafları 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma masrafları 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

1951 

1 337 403 
21 596 521 

8 267 450 
36 540 207 

— 

19 030 192 

86 771 773 

67 000 
8 835 758 

91 705 501 
— 

1 

100 608 260 

1 404 403 
30 432 279 

8 267 450 
128 245 708 

— 

19 030 193 

1952 1953 

Cari masraflar 
1 351 345 1 569 679 

23 909 678 29 723 172 
7 723 460 

29 805 120 
—. 

19 706 396 

82 495 999 

7 652 536 
35 031 568 

— 

20 830 761 

94 807 716 
Yatırımlar 

43 000 155 000 
6 913 001 11 775 232 

155 414 813 
— 

— 

162 370 814 
Cari masraflar ve 

1 394 345 
30 822 679 
7 723 460 

185 219 933 
—• 

19 706 396 

203 764 581 
— 

— 

215 694 813 
yatırımlar yekûnu 

1 724 679 
41 498 404 

7 652 536 
238 796 149 

— 

20 830 761 

1954 

1 661 375 
35 048 682 
8 910 995 

45 711 418 
— 

22 889 590 

114 222 060 

422 999 
12 840 451 

305 384 359 
— 

— 

318 667 809 

2 104 374 
47 889 133 

8 910 995 
351 095 777 

— 

22 889 590 

1 

4 

5 

5 

Yekûn 187 380 033 244 866 813 310 502 529 432 889 869 
Not: Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 



Faaliyet sahası 

Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadı kalkınma! masrafları 

(Mülhak bütçeler) 

1951 1952 1953 1954 

Cari masraflar 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

22 786 687 
13 753 520 

36 540 207 

10 741 521 
1 375 980 
78 648 000 

940 000 

15 796 009 
14 009 111 

29 805 120 

Yatırımlar 

13 324 441 
2 303 336 

138 344 036 
1 443 000 

17 518 526 
17 513 042 

35 031 568 

14 052 560 
3 887 137 

184 302 884 
1 522 000 

19 174 938 
22 461 127 
4 075 353 

45 711 418 

15 144 909 
72 072 495 
194 594 455 
23 572 500 

91 705 501 155 414 813 203 764 581 305 384 359 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

10 741 521 
24 162 667 
92 401 520 

040 000 

Yekûn 128 245 708 

13 324 441 
18 099 345 

152 353 147 
1 443 000 

185 219 933 

14 052 560 
21 405 663 

201 815 926 
1 522 000 

238 796 149 

15 144 909 
91 247 433 

217 055 582 
27 647 853 

351 095 777 

Not : Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 



Faaliyet saahsı 

Büyük hizmet grupları itibariyle devlet masrafları 
(Umumi muvazene + Mülhak bütçeler) 

1947 1948 1949 1950 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
iktisadi kalkınma masrafları 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

39 405 562 
106 053 208 
79 023 240 
60 070 344 
415 386 571 
121 059 093 
225 388 141 

Cari masraflar 
44 502 680 
114 737 438 
87 656 744 
60 841 076 
426 333 534 
130 589 661 
257 289 598 

48 751 201 57 025 543 
177 154 429 185 781 896 
95 296 212 132 563 210 
65 920 387 87 464 295 
520 429 987 499 849 281 
83 624 512 98 646 857 
216 003 693 220 061 146 

Yekûn 1 046 386 159 1 121 950 731 1 207 180 421 1 281 392 228 
Yatırımlar 

Sıhhat 2 779 249 3 080* 721 2 849 180 3 960 786 
Maarif 26 040 165 28 100 506 27 079 769 11 286 609 
Sosyal güvenlik — — —• — 
İktisadi kalkınma masrafları 117 101 120 149 237 924 186 686 325 241 344 410 
Müdafaa 7 532 917 14 542 700 ' 15 501 850 21 063 330 
Borç ödeme — — — — 
Umumi idare 2 232 071 2 574 128 2 609 000 3 157 800 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma masrafları 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

155 685 522 197 535 979 234 726 124 
Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

42 184 811 
132 093 373 
79 023 240 
177 171 464 
422 919 488 
121 059 093 
227 620 212 

47 583 401 
142 837 944 
87 656 744 
210 079 000 
440 876 234 
130 589 661 
259 863 726 

51 600 381 
204 234 198 
95 296 212 
252 606 712 
535 931 837 
83 624 512 
218 612 693 

280 812 935 

60 986 329 
197 068 505 
132 563 210 
328 808 705 
520 912 611 
98 646 857 
223 218 946 

Yekûn 1 202 071 681 1 319 486 710 1 441 906 545 1 562 205 163 
Not : 1. Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT. cetvele ithal edilmemiştir. 

2. Umumi muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar ait oldukları tertiplerden düşülmüşt 



Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 

(Umumi Muvazene + Katma) 

Faaliyet sahası 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

1947 

Yekûn 

5 691 549 
34 187 770 
12 029 334 
8 161 691 

60 070 344 

1948 

Cari masraflar 

5 910 152 
38 954 939 
7 482 379 
8 493 606 

60 841 076 

1949 

5 179 157 
44 264 864 
7 516 167 
8 960 199 

65 920 387 

1950 

15 089 500 
47 661 772 
14 110 390 
10 602 63 

87 464 295 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 26 012 431 
Ziraat - 23 222 809 
Münakalât 36 259 644 
Nafıa * 31 606 236 

Yekûn 117 101 120 

Yatırımlar 

31 450 112 
23 825 071 
53 820 394 
40 142 347 

149 237 924 

29 364 864 
32 500 319 
81 097 889 
43 723 253 

186 686 325 

49 943 01 
47 987 102 
106 424 62 
36 989 66 

241 344 41 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

31 703 980 
57 410 579 
48 288 970 
39 767 927 

177 171 464 

37 360 264 
62 780 010 
61 302 773 
48 635 953 

210 079 000 

34 544 021 
76 765 183 
88 614 056 
52 683 452 

252 606 712 

65 032 51 
95 648 87 
120 535 01 
47 592 30 

328 808 70 

Not : 1 — Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 
İ — Umumi muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar ait oldukları tertiplerden düşülm 



Faaliyet sahası 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
iktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi iidare 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
iktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
iktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Büyük hizmet grupları itibariyle devlet masrafları 
(Umumi muvazene + Mülhak bütçeler) 

1951 1952 1953 1944 

Cari masraflar 
62 041 764 74 188 394 91 098 168 103 587 332 

189 078 112 198 299 288 226 873 412 260 701 056 
147 899 281 156 539 564 173 983 684 175 964 015 2 
91 615 486 90 568 286 104 895 027 119 728 578 

507 632 242 522 784 636 589 590 625 621 016 440 
105 165 488 114 888 697 126 473 229 126 475 447 
226 082 209 273 530 302 312 801 112 357 500 996 

Yekûn 1 329 514 582 1 430 799 167 1 625 715 257 1 764 973 864 2 
Yatırımlar 

6 121 904 12 022 468 26 165 000 24 675 999 
20 219 722 25 385 501 42 177 732 53 077 837 

270 102 892 
22 144 150 

5 016 002 

333 088 593 
19 134 600 

2 123 251 

323 604 670 391 754 413 
Cari masraflar ve 

68 163 
209 297 
147 899 
361 718 
529 776 
105 165 
231 098 

6.68 
834 
281 
378 
392 
488 
211 

86 210 862 
223 684 789 
156 539 564 
423 656 879 
541 919 236 
114 888 697 
275 653 553 

463 291 363 
45 409 048 

3 167 871 

580 211 014 
yatırımlar yekûnu 

117 263 168 
269 051 144 
173 983 684 
568 188 390 
634 999 673 
126 473 229 
315 968 983 

494 188 276 
42 845 000 

1 603 000 

616 390 112 

128 263 331 
313 778 893 
175 964 015 
613 916 854 
663 861 440 
126 475 447 
359 100 996 

Yekûn 1 653 119 252 1 822 553 580 2 205 926 271 2 381 363 976 3 0 
Not : 1. Devlet Denizyolları, DevletDemiryolları ve PTT eetvele ithal edilmemiştir. 
2. Umumi muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar ait oldukları tertiplerden düşülmüştür. 



Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 

Faaliyet sahası 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

(Umumi muvazene + Mülhak bütçeler) 

1951 1952 1953 1954 

13 664 853 
55 285 577 
15 758 198 
6 906 858 

Cari masraflar 

Yekûn 91 615 486 

14 089 119 
53 435 059 
16 110 656 
6 933 452 

90 568 286 

14 997 772 
62 365 764 
19 602 867 
7 928 624 

104 895 027 

15 850 850 
68 349 952 
24 935 582 
10 592 194 

119 728 578 

Yatınmlar 

Endüstri, madencilik, 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

elektrik 
45 292 419 
54 562 651 

133 449 271 
36 798 551 

Yekûn 270 102 892 

Endüstri, madencilik, elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

35 552 809 
72 960 817 

191 043 836 
33 531 131 

333 088 593 

47 633 593 
102 349 262 
241 184 684 
72 123 828 

463 291 363 

50 870 409 
106 251 664 
246 264 456 
90 801 747 

494 188 276 

Cari masraflar ve yatırım masrafları yekûnu 

58 957 272 
109 848 228 
149 207 469 
43 705 409 

Yekûn 361 718 378 

49 641 928 
126 395 876 
207 154 492 
40 464 583 

423 656 879 

62 631 365 
164 715 026 
260 787 551 
80 052 448 

568 186 390 

66 721 259 
174 601 616 
271 200 038 
101 393 941 

613 916 854 

Not 
2. -

1. — Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 
Umumi muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar ait oldukları tertiplerden düşül 



— 62 — 
t. Sağhh "humttUri s 

Sağlık iğleri için 1955 yılı bütçe lâyihaları İle teklif olunan tahsisat T* bunun geçen wne İle mu-
kaye esi şöyledir: 

Yıl Cari masraflar Yatırım Yekûn 

1955 129 352 194 20 320 000 149 672 194 
1954 103 587 332 24 675 999 128 263 331 

Fark 25 764 862 — 4 355 999 21 408 863 

Bu mukayeseden çıkan netice şudur ki, umumi ve mülhak bütçelerden sağlık hizmetlerine tefrik 
olunan tahsisat 1954 yılından 1955 yılma % 16.7nispetinde 21.4 milyon lira artırılmıştır. Sadece bu 
husus, vatandaş sağlığının temin ve idamesi için sarf edilmekte olan gayretlerin ne kadar süratle 
gelişmekte olduğunu göstermeye kâfidir. ;': 

Sağlık hizmetlerine geçen seneye' nazaran tefrik olunan 21.4 milyon lira fazlalıkla bilhassa 1955 
yılında hizmete girecek verem savaş dispaserlei'i ve sağlık merkezleriyle artacak yatak adedlerinin 
gerektirdiği personelin maaş ve ücretleri, yeni Harcırah Kanunu gereğince verilecek tazminatlar, 
devlet hastaneleri, sağlık merkezleri ve çocuk doğum ve bakım evlerinde tedavi gören hastaların mas-
rai'larmdaki artışlardan ve diğer müteferrik ihtiyaçların karşılanmasından ileri gelmektedir. 

1955 yılında sağlık hizmetlerine tahsisi derpiş olunan mebaliğin 1950 bütçesi ile aynı işlere sarf 
edilen paralarla mukayesesi de iktidarımız zamanında, bu mevzuun ne büyük bir dikkatle ele alındı
ğını göstermektedir. .. 

Yıl Cari masraflar Yatırım Yekûn 

1955 129 352 194 20 3C0 000 149 672 194 . 
1950 57 025 543 3 960 786 60 986 329 

Artış 72 326 651 16 359 214 88 685 865 

Bu rakamların ifade ettiği mâna, $ 5 5 yılında sağlık hizmetlerine 1950 yılma nazaran ı% 145 
nispetinde 88.7 milyon lira fazla tahsisat verilmiş olduğudur. 1955 yılı sağlık yatırımlarının 1950 
yılma, nazaran artış nispeti ise ı% 413 tür. 

1951 yılından bu yana imkânların âzamisi nispetinde her yıl artırılmak suretiyle, bugünkü seviye
sine getirilen sağlık hizmetleri tahsisatı ile şimdiye kadar, sâri ve salgın hastalıklarla mücadele, 
sağlık müesseseleri tesisi, koruyucu hekimlik sahalarında büyük neticeler elde olunmuştur. Bâzı faa
liyet kolları hakkında aşağıda verilen rakamlar bu sahada elde olunan neticeleri 1950 yılı ile mu
kayeseli olarak göstermektedir. 
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Vmumi sağlık müesseseleri : 

1950 1954 

Sağlık merkezleri sayısı 
Hastane sayısı 
Doğum ve çosuk bakım evi sayısı 
Mevcut yatak sayısı 
Yatarak tedavi görenlerin sayısı 
Ayakta tedavi görenlerin sayısı 
Röntgen muayenesi 
Lâboratuvar muayenesi 

16 
16 
16 

7 759 
125 725 
852 032 
123 398 
223 411 

242 
118 
26 

16 421 
259 442 

1 759 901 
192 425 
399 522 

(*) 
C) 
(#) 
C) 
(*#) 
(••) 
( M ) 

(##) 
Verem müesseseleri : 

Yerem hastane ve paviyonları adedi 
Bunların yatak sayısı 
Bu müesseselerde tedavi görenlerin sayısı 
Yatarak 
Ayakta 
Röntgen muayenesi ve (Radyoskopi ve 
grafi) 
Lâboratuvar muayenesi 
Verem mücadelesi : 
Verem dispanserleri sayısı 
Muayene edilen hasta sayısı 
Tüberküloz tatbiki 
B. C. G. aşısı tatbikatı 

Sıtma mücadelesi : 

1950 1954 

7 
1 097 

12 784 
122 018 

127 353 
2 910 

85 
6 557 

17 489 
139 295 

161 556 
83 685 

(Hali inşada olanlar dâhil) 

/**#*•) 
/####\ 

8 44 
75 241 94 595 

185 734 1 689 881 (****) 
70 918 629 453 

Sıtmanın vatandaş sağlığını tehdideden en mühim hastalıklardan biri olduğu malûmdur. Son se
nelerde bu hastalıkla her cepheden savaşmak için tedbirler alınmış ve bu meyanda 1950 yılında 3,5 
milyon lira civarında bulunan sıtma savaşma ait tahsisat her sene artışlar kaydederek 1955 te 6,5 
milyon liraya yükselmiştir. 

Sıtma mücadelesinin muvaffakiyetinde koruyucu bir ilâç olan D. D. T. nin geniş mikyasta istima
linin de tesiri olmuştur. Filhakika 1950 yılında D. D. T. tevziatı 110 tondan ibaret iken bu miktar 
süratle artırılarak 1953 te 1 162 tona ve 1954 te ise 1 171 tona yükselmiştir. 

Diğer taraftan 1950 yılında 11 430 köyü ihtiva eden sıtma savaşı faaliyeti sahası 1954 te 12 642 
köyü şümulü içine alacak şekilde genişletilmiştir. Bu suretle yapılan sıkı mücadele neticesindedir ki, 
sıtmalı hastaların yüzde nispeti mütemadi azalışlar kaydetmiş ve 1950 yılında binde (35) olan bu 
nispet 1953 te binde beşe ve 1954 te de binde ikiye düşmüştür. 

(*) Hali inşada olanlar dâhil 
(**) 9 aylık rakamlar 
(***) Yalnız faaliyette olanların yatak sayısıdır. 
f#***j g ayhk rakamlar. 
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2. Maarif hizmetleri : 

1955 yılında umumi ve mülhak bütçelerden maarif hizmetleri için teklif olunan tahsisat 
425 948 950 lira olup bu tahsisatın bölünüşü ve geçen sene ile mukayesesi şöyledir: 

Yıl Cari masraflar Yatırım Yekûn 

1955 354 852 562 71 096 388 425 948^950 
1954 260 701 056 53 077 837 313 778 893 

Artış 94 151 506 18 018 551 112 170 057 

Yukardaki cetvelden de anlaşılacağı üzere, geçen yıllarda olduğu veçhile maarif işleri, devlet 
hizmetleri sektöründeki ehemmiyetli yerini bu yıl da muhafazada devam etmiştir. Eğitim hizmet
lerine ayrılan paranın yalnız bir yıl içinde % 35.74 nispetinde 112 170 057 lira artırılmış olması, 
bu hizmetlere affolunan ehemmiyetin bariz bir delilidir. Bu fazlalık ezcümle Atatürk Üniversitesi 
tesis masraflarından, yeni okul binaları yaptırılmasından veya mevcutlara paviyonlar ilâve edilme
sinden, öğrenci yurtları inşasından, tamire muhtaç okul ve müesseselerin onarılmas !ndan, ilk ve 
ortaokul inşası müteşebbis derneklerine yapılan yardımın artırılmasından, müze ve anıtlarla, yük
sek, orta, teknik ve ilkokulların inkişaflarının gerektirdiği masraflardan, öğretmen aylıklarından 
yapılan intibak, terfi farkları ve bunların istilzam ettiği diğer masraflardan, okutulacak fazla ders 
ücretlerinden ileri gelmektedir. 

1955 yılında umumi ve mülhak bütçelerden maarif hizmetlerine ayrılan tahsisatın, aynı hizmet
lere 1950 yılında ayrılmış olan tahsisatla karşılaştırılarak mütalâası da 1951 yılından itibaren bu 
sahadaki gayretlerimizin sarih delillerini rakam halinde gösterecektir. 

Yıl Cari masraflar Yatırım Yekûn 

1955 354 852 562 71 096 388 425 948 950 
1950 185 781 896 11 286 609 197 068 505 

Artış 169 070 666 59 809 779 228 880 445 

Bu mukayeseden, 1955 yılı bütçe teklifi ile maarif hizmetlerine ayrılan paranın, 1950 yılı tah
sisatına nazaran cari masraflardan % 91, yatırımlarda % 530 ve yekûn itibariyle de % 116 nispe
tinde fazla olduğu anlaşılır*. 

Tahsisat itibariyle 1950 yılına nazaran vâki bu tezayütlerin akislerini, maarif hizmetlerinin muh
telif kollarında kısa zamanda başarılan işlerden de takibetmek mümkündür. 

A) İlköğretim sahasında: 

1950 1954 

Okul sayısı 
öğretmen sayısı 
öğrenci sayısı 
Öğretmen okulu sayısı 
Öğretmen okulu öğret
men sayısı 
öğretmen okulu öğrenci 
sayısı 

Yukardaki tablo 1950 - 1954 yılları arasında 
muş olduğunu göstermektedir. 

12 511 15 608 
27 144 33 250 

1 460 958 1 730 506 
8 34 

95 745 

1 825 16 346 

yeniden 3 097 ilkokula kavnşturul-yurdumuzun 
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Mevcut ilkokullardan istifade 'edilemiyecek derecede harap olanları ise yeniden inşa olunur-

casma esaslı tamirlere tâbi tutularak kabili' istifade bir hale getirilmektedir. Yalnız 1954 yılında 
tamir olunan bu gibi okulların sayısı 700 dür. 

İlköğretim sahasında üzerinde ehemmiyetle durulan mevzulardan birisi de öğretmen okulla
rıdır. Nitekim 1950 yılında adedleri 8 den ve öğrenci sayısı da 1825 ten ibaret bulunan bu okul
ların sayısı 1954 yılında 34 e ve öğrenci sayısı, ise 16 346 ya yükselmiştir. Keza önemli konulardan 
bir diğerini teşkil eden korunmaya muhtaç özel eğitime tâbi ve arızalı çocuklara mahsus yurt 
adedi 1950 yılında 4 ten ve talebeleri (485) ten ibaret iken 1954 te okul adedi 30 a ve öğrenci 
sayısı ise 2846 ya yükselmiştir. 

6273 sayılı Kanunla 10 binden fazla öğretmenin intibakı yapılmıştır. 

B) Ortaöğretim sahasında : 

1950 1954 

Liseler : 
Lise adedi 
öğrenci adedi 
Ortaokullar : 
Ortaokul sayısı 
öğrenci sayısı 
Ortaokul ve liselerde 
sayısı 

öğretmen 

59 
18 257 

343 
58 675 

5 155 

79 
28 707 

465 
87 299 

6 291 

Yukardaki tabloya göre 1950 yılında adedleri 402 den ibaret bulunan ortaokul ve liselerin 1954 
te 544 e yükselmiş bulunmaktadır. Yalnız 1954 yılında yeniden 11 lise ve 33 ortaokulun açılmış olma
sı bu sahadaki faaliyetlerimizin ne kadar seri bir tempo ile yürütüldüğünü ispata kâfidir. Halk tarafın
dan inşa olunan ortaokullara yapılan yardımlar da artan bir seyirle devam etmektedir. 1950 yılında 
(150 000) liradan ibaret bulunan bu yardım 1955 bütçesi ile 2 100 000 liraya çıkarılmıştır. 

C) Teknik öğretim sahasında : 

Memleketimizin bugün, içinde bulunduğu inkişaf devresinde teknik öğretimin haiz olduğu ehem
miyet aşikârdır. Bu sahadaki faaliyetlerimiz de bu ehemmiyete lâyık bir şekilde hızla yürütülmekte
dir. Bu faaliyetler arasında 1954 yılında Ankara'da yeni bir erkek sanat okulunun açıldığını, Ban
dırma Erkek Sanat Ortaokulunun enstitü haline getirildiğini, diğer iki sanat enstitüsünde de yeni 
şubeler açıldığını zikredebiliriz. Ayrıca (5) kazada akşam kız sanat okulu açılmış (3) yerdeki sanat 
kız okulları da enstitü haline getirilmiştir. 

Bu suretle 1950 yılında adetleri 47 den ibaret bulunan kız enstitüleri 1954 te 56 ya, akşam kız 
sanat okulları 97 den 123 e, kız orta sanat okulları 3 ten 19 a çıkarılmıştır. 

Teknik öğretim sahasında üzerinde önemle çalışılan bir mevzu da halk eğitimidir. Bu eğitimin 
gayeleri hayata atılmış olan kimselerin işlerinden, istihsal sahalarından ayrılmadan mesleklerinin 
daha il"eri kademelerine yükselmelerini temin etmek, meslek sahibi olmıyanları bir iş sjahibi kıl
mak ve okuma - yazma öğretmek ve köylü vatandaşlara teknik bilgi ve maharet kazandırmaktır. 
1954 yılında bu maksatlarla Ankara'da ve Kırıkkale'de birer akşam tekniker okulu, 165 muhtelif 
yerde teknik okullar için de kısa devreli halk kursları açılmıştır. Geçici köy kursları yeniden 
42 kursı ilâvesi suretiyle 740 a çıkarılmıştır. Bunların 1950 deki sayısı 270 ten ibaret idi. Ayrıca 
1954 yılında 1744 halk dershanesinden 32 binden fazla vatandaş faydalanmıştır. 
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D) Yüksek öğretim : 

Üniversitelerimizle diğer yüksek tahsil müesseselerimiz Hükümetten gördükleri büyük yar
dımlarla her gün biraz daha inkişaf etmektedirler. Üniversitelerimizte son senelerde yapılan Ha
zine yardımlarının seyrini gösteren aşağıdaki tablo bu mevzua atf olunan büyük ehemmiyeti açıkça 
ifade etmektedir. 

1950 1954 1955 Teklifi 

Ankara Üniversitesi 6,' 532 000 15 138 970 20 015 867 
İstanbul Üniversitesi 12 210 000 18 471 249 22 679 022 
istanbul Teknik Üniversitesi 3 230 000 10 572 770 15 514 907 

Yekûn 21 972 000 44 187 989 58 209 796 

Bu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi 1955 bütçe lâyihaları ile üniversitelere yapılması 
derpiş olunan Hazine yardımları, 1950 yılma nazaran % 165 nispetinde 36 237 796 lira fazla oldu
ğu gibi 1954 yardımlarından da |% 31,7 nispetinde 14 021 807 lira fazla bulunmaktadır. Üniver
sitelerimiz bu devamlı müzaheret sayesinde memleket irfanında uhdelerine terettübeden ilmî vazi
felerini her sene daha mütekâmil bir şekilde ifa etmektedirler. Yurdumuzun kültürel kalkınmasın
daki ehemmiyetli rolü aşikâr bulunan Atatürk Üniversitesinin kuruluş hazırlıklarına süratle de
vam edilmektedir. Bu maksatla geçen sene bütçesiyle bu işe tahsis edilmiş olan 1 milyon liralık 
tahsisat bu bütçe teklifinde 8 milyon liraya yükseltilmiştir. 

E) Basın - Yayın faaliyeti : 

Bir kültür vasıtası olan radyo yayınları inkişaf etmekte ve radyo alıcı cihazlarının adedi de 
bu inkişafla mütenasip olarak artmaktadır. 19"i0 yılında yurdumuzda 32 618 aded alıcı radyo var
ken bu miktar 1954 yılında 828 042 ye baliğ olmuştur ki, bu, 1950 yılma nazaran % 249 bir artı
şın ifadesidir. Diğer taraftan memleketin muhtelif bölgelerinde tesis edilecek 3 yeni radyo verici is
tasyonunun kuruluş hazırlıklarına devam olunmakta ve ihaleleri yapılmak üzere bulunmaktadır. 
Mevcut radyo istasyonlarının neşriyat saatleri iso 1954 yılında ayrıca artırılmıştır. 

S) Millî Müdafaa hizmetleri : 

1955 yılı bütçe teklifi ile Millî Müdafaa hizmetleri için bütçelerimizden ayrılması derpiş olunan 
tahsisat 810 771 250 lira olup bu tahsisatın 1954 yılı ile mukayesesi şöyledir : 

Yıl Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1955 (Teklif) 730 957 064 79 814 186 810 771 250 
1954 bütçesi 621 016 440 42 845 000 663 861 440 

Artış 109 940 624 36 969 186 146 909 810 

1955 yılında Millî Müdafaa Vekâleti için teklif olunan tahsisat 725 milyon liradır. 

1954 yılı bütçesiyle Millî Müdafaa Vekâletine verilen tahsisat 600 milyon lira olduğuna göre 
1955 yılı tahsisatı geçen seneye nazaran 125 milyon lira bir fazlalık göstermektedir. 

Malî imkânlarımızın âzamisini kullanmak suretiyle tefrik ettiğimiz bu miktar, şimdiye kadar 
Millî Müdafaamıza verilen tahsisatlar içinde en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. 

Diğer taraftan, koruyucu asker müfrezeleri, Başvekâlet Millî. Savunma Yüksek Kurulu, Güm
rük ve Muhafaza Umum Kumandanlığı gibi bir kısım teşekküllerin direkt askerî masrafları ile 
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teslihat ve teçhizat kredileri mürettebatının ve yurt müdafaası ile ilgili sair bir kısım masrafla
rın çeşitli vekâlet ve daire bütçelerinde yer aldığı malûmdur. 

Bundan başka 1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 3 ncü maddesinde derpiş edildiği 
veçhile, dost Amerika Birleşik Devletlerinden karşılık paralar yoliyle alacağımız 200 milyon lira
lık yardım da ayrıca millî müdafaa hizmetlerine tahsis olunacaktır. 

Bu suretle millî müdafaamız için bu kaynaklardan 1955 yılında nakden sarf edeceğimiz para
lar 1 milyar Türk lirasının çok fevkma çıkacaktır. 

Bütün bunların dışında, geçmiş yıllarda okluğu gibi, bu yıl da, dost Amerika Birleşik Devlet
lerinden 250 milyon dolar civarında askerî malzeme yardımı göreceğimizi ve bu kanalla ordumu
zun 1955 te yeniden 800 milyon liraya yakın değerde çeşitli malzeme ile teçhiz edileceğini mem
nuniyetle belirtmek lâzımdır. Bu münasebetle şurasını da işaret etmek lâzımgelir ki, Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından geçmiş yıllarda millî müdafaamıza tahsisi kararlaştırılmış olup henüz 
teslim edilememiş bulunan malzeme yardımından bakiye 500 milyon dolarlık kısmının teslimine 
devam olunması, Başvekilimizin bu büyük dost memleketi ziyareti sırasında takarrür ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

Başvekilimizin avdetini mütaakıp başlamış bulunan teslimatın hızla devam etmekte olduğu
nu; önümüzdeki aylar içinde de ehemmiyetli miktarlarda teslimat vâki olacağını; bu suretle 
Millî Müdafaamızın, önümüzdeki bütçe yılı içinde bu yoldan da, ayrıca esaslı malzeme yar
dımına mazhar olacağını, Birleşik Amerika'ya karşı duyduğumuz şükranın bir ifadesi olarak 
ve ordumuzun süratle takviyesi bakımından da büyük bir memnuniyetle kaydetmek isteriz. 

Böylece, müşterek enfrastrüktür programına göre NATO Teşkilâtına dâhil memleketleree fi
nanse edilen fondan memleketimizde yapılmakta olan tesis bedelleri ile birlikte, 1955 yılında kah
raman ordumuzun takviyesi için harcanacak paraların yekûnu üç milyar Türk lirasına yaklaşa
caktır. 

Maddi ve mânevi kabiliyet ve hasletleriyle bütün bir cihanın takdir ve hayranlığını kazan
mış olan, yurdumuzun kahraman müdafii ve NATO'nun kuvvetli uzvu Türk Ordusunun, fe
dakârlıkların en büyüğüne lâyık olduğuna hiç kimsenin şüphesi yoktur. 1955 yılı bütçemiz, or
dumuza bu yıl da sulh yolundaki vazifelerini ifada devamını temin edecek imkânları vermektedir. 

Burada büyük yardımlariyle ordumuzun takviyesini teshil eden dost Amerika Birleşik Dev
letlerine karşı duyduğumuz derin teşekkür hislerimizi bir kere daha ifade etmek isteriz. 

Bu münasebetle dost Kanada'nm, sulhun korunması müşterek gayesine hizmet maksadiyle 
ve memleketimize karşı büyük bir dostluk eseri olarak ordumuzun takviyesi hususunda yapmak
ta olduğu yardıma teşekkürden ayrıca zevk duymaktayız. 

4. İktisadi kalkınma hizmetleri : 

Malûm olduğu üzere, yurdumuzun iktisadi kalkınması çalışmalarımızın hedefini teşkil eder. 
1955 yılı bütçe teklifimiz de bu ana gayeyi biraz daha tesri edecek bir görüşle hazırlanmıştır. 

1955 yılında umumi ve mülhak bütçelerden, yurdun iktisadi kalkınmasını temin ve tesri ede
cek faaliyetlere tahsisat teklif edilmekte olan mebaliğin 1954 yılı bütçelerindeki tahsisatla mu-
kayesesi bu hususu teyidetmektedir, 
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Yıl Cari masraflar Yatırım Yekûn 

1955 (Teklif) 150 189 762 712 325 115 862 514 877 
1954 (Bütçe) 119 728 578 494 188 276 613 598 854 

Artış 30 461 184 218 136 839 248 598 023 
Artış nispeti Yüzde 40,5 

Yukarıki tablonun tetkiki, 1955 iktisadi kalkınma giderlerinin 1954 e nazaran, cari masraflarda 
% 25.44 nispetinde 30 milyon liralık ve yatırımlarda da % 44.14 nispetinde 218 milyon liralık bir 
artış kaydettiğini göstermektedir. 1955 bütçe teklifi ile kalkınma giderlerine tahsis olunması derpiş 
edilen bu miktar umumi bütçe yekûnunun dörtte birinden fazlasına, yani % 27.9 una tekabül et
mektedir. Bu artış miktarının taallûk ettiği mevzular itibariyle tarzı tevezzüü şöyledir: 

Milyon lira olarak 

Endüstri, madencilik, 
enerji (*) 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

1954 

46.7 
174.6 
271.2 
101.4 

1955 

65.8 
271.2 
416.6 
108.9 

Artış 

19.1 
96.6 

145.4 
7.5 

Yekûn 593.9 862.5 268.6 

Çeşitli iktisadi kalkınma kollarına 1950 yılında tahsis edilmiş olan 328.8 milyon lira 1955 yılı büt
çe teklifinde % 262.3 bir artışla 862.5 milyon liraya çıkarılmıştır. 

1951 yılından bu yana, her yıl, imkânlarımızın âzamisi nispetinde artırılmak suretiyle bugünkü 
seviyesine ulaştırılmış bulunan tahsisatlarla intaç edilmiş veya ele alınmış olan işler, bir taraftan 
yurdun ziraat, sanayi ve münakale sistemlerinde bünyevi değişiklikler meydana getirirken diğer 
taraftan da hususi teşebbüsün gelişmesine müessir bir destek olmuştur, 

İktisadi kalkınmaya müteveccih bütçe içi faaliyetlerin, endüstri, madencilik, enerji, ziraat, mü
nakale, su işleri ve nafıa gibi ana grupları itibariyle kısa bir tetimmesine müessir bir destek ol
muştur. 

a) Endüstri, madencilik ve enerji : 

Umumi ve mülhak bütçeli dairelerin 1955 yılı bütçe tekliflerinde endüstri, madencilik ve enerji 
işleri için tahsisi derpiş olunan mebaliğin geçen sene aynı mevzua ayrılan tahsisat ile mukayesesi 
şöyledir : 

(*) 1954 yılında Batman rafinerisi için bütçe le 20 milyon liralık tahsisat mevcut idi. Bu rafi
neri tesisleri Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına devir olunacağından 1955 yıh bütçe teklifine bu 
mevzu için bir tahsisat konulmamıştır. Bu sebep'en 2 yıl arasında ödenek bakımından yapılacak 
mukayesenin sıhhatini sağlamak üzere 1954 rakamından 20 milyon lira tenzil olunmuştur. 
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Yıl Tahsisat 

1955 65 813 325 
1954 46 721 259 

Artış 19 092 066 

Buna göre 1955 yılında endüstri, madencilik enerji işlerini geçen seneye nazaran % 40.86 nis
petinde bir artışla 19 milyon lira fazla tahsiste bulunulmaktadır. 

Endüstri, madencilik ve enerji işlerinin esas itibariyle bütçe dışında yapıldığını ve daha evvel
ki bahislerde izah olunduğu veçhile bu mevzulara milyarlarca lira sarf edilmekte bulunduğunu ha
tırlatmak yerinde olacaktır. 

b) Ziraat işleri : 

Ziraat işlerimizin kalkınma hamlelerimiz arasında gayretlerimizin sıklet merkezini teşkil etti
ği malûmdur. Bu hususa atfettiğimiz ehemmiyeti bütçe rakamlarından da takibetmek mümkündür. 

Yıl Tahsisat 

1955 271 191 479 
1954 174 601 616 

Artış miktarı 96 589 863 

Aartış nispeti % 55,32 

Bu mukayese 1950 yılı ile yapıldığı takdirde artışın mânası daha iyi anlaşılır. 

Yıl Tahsisat 

1955 271 191 479 
1950 95 648 874 

Artış miktarı r 175 542 605 
Artış nispeti % 183,5 

Bütçe içi ve bütçe dışı bütün imkânlarımızla ziraat sahasında sarf etmekte olduğumuz kesif gay
retlerin verdiği müspet neticeler malûmdur. Bu neticeler, modern ziraat alet ve vasıtalarının tami
mi, ekiliş sahasının artırılması, geniş kredi imkânları, müstekar fiyat politikası, tohumluk tevzi, 
suni gübre kullandırılması, zirai mücadele ve ziraat erbabına teknik bilgiler verilmesi gibi isa
betli tedbirler sayesinde alınabilmiştir. Bu sahada sarf olunan gayretlerin ölçüsüne bir misal olmak 
üzere tohumluk ve toprak dağıtımını ele alabiliriz. 

1940 senesinden 1950 senesine kadar geçen on yıllık zaman zarfında dağıtılmış olan tohumluk 
yekûnu 270 bin tondan ibaret iken sadece 1954 yılında, bugüne kadar, dağıtılmış bulunan tohum
luk miktarı 240 bin tona yaklaşmakta olduğuna göre on yılda dağıtılan tohumluk miktarını biz 
bir yıl içinde dağıtıyoruz demektir. Bu artışın bir nispetle dahi ifadesinin mümkün olamıyacağı 
aşikârdır. 

Toprak dağıtımı mevzuuna gelince : 1946 - 1950 devresinde dağıtılan toprak miktarı ceman 
831 598 dönümdü. Yalnız 1953 yılında dağıtılan toprak ise bu üç senelik miktarın 2,5 mislinden 
de fazla yani 2 098 755 dönümdür. 
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Bu misallere şöylece devam edilebilir : 
1950 yılında dağıtılan pamuk tohumu 350.ton bulunduğu halde 1954 te dağıtılan miktar 9 600 

tondur, 

Temizlenen hububat miktarı 1950 yılının 121 tonuna mukabil 1954 te daha şimdiden 300 bin 
tona varmıştır. İlaçlanan tohum miktarı ise 450 bin tondur ki, bu rakam 1950 yılında 115 622 
tondan ibaretti. 

Çiftçiyi teknik bilgilerle teçhiz etmek için yapılan gayretler de şöyle kabili ifadedir : 

Halk için açılan çeşitli zirai kursların adedi 1950 de 103 iken 1953 te 989 a çıkmıştır. 

e) Münakale i§leri : 

Bir millî ekonomi içinde münakale işlerinin haiz olduğu büyük ehemmiyet izaha ihtiyaç göster-
miyecek derecede aşikârdır. Binaenaleyh iktisadi kalkınmayı bütün cepheleri ile ele almaya azmet
miş bir zihniyetin bu mevzulara da gereken önemi vermesi tabiî idi. Bu görüşle yürütülen müna
kale işlerimiz bugün artık inkişaf yolunda geniş ilerlemeler kaydetmiş bulunuyor. 

1955 yılı bütçe tekliflerinde münakale işlerimize ayırdığımız paraların hattâ bir evvelki sene 
ile mukayesesi dahi bu süratli inkişaf hakkında bir fikir verebilecek mahiyettedir. 

Yıl Cari Yatırım Yekûn 

1955 (teklif) 31 010 408 385 595 300 416 605 708 
1954 (Bütçe) — 24 935 582— 246 264 456— 271 200 03,8 

Artış miktarı 6 074 826 139 330 844 145 405 670 
Artış nispeti % 53,61 

Yakardaki tablo 1955 yılmda Umumi ve Mülhak bütçelerden münakale işleri için geçen seneye 
nazaran i% 53.61 nispetinde 145.4 milyon lira fazla bir tahsisat ayrılmış olduğunu ve esas artışın yatı
rımlarda vukua geldiğini göstermektedir. Aşağıda da temas edileceği veçhile, bu artış bilhassa kara-
yollarımızın inşası ile havayollarımızın yeni vasıtalarla teçhizi gayretlerinden ileri gelmektedir. 

Münakale işlerimize ne derecede büyük bir ehemmiyet atfolunduğu, 1955 yılı tahsisatını aynı işlere 
1950 yılmda ayrılan paralarla mukayese ettiğimiz takdirde daha iyi tebarüz eder. 

Yıl Cari Yatırım Yekûn 

1955 (teklif) 31 010 408 385 595 300 416 605 708 
1950 (Bütçe) — 14 110 390— 106 424 628— 120 535 018 

Artış miktarı 16 900 018 279 170 672 296 070 690 
Artış nispeti i% 246 

Münakale hizmetleri hakkında verilen bu umumi izahattan sonra, kara, hava ve demiryolları ile 
liman mevzulanna kısa bir nazar atfetmek faydalı olacaktır. 

Karayolları : 

Be§ yıldan beri karayolları dâvası üzerinde ne kadar hassasiyetle durulduğu malûmdur. 1954 
vt 1955 yıllarında karayollarımıza ayrılan tahsisatların mukayesesi bu mevzuda sarf ettiğimiz 
gayretler hakkında kâfi bir fikir verebilir. 
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Yılı Cari masraf lar Yatırım Yekûn 

1955 10 602 150 288 397 850 299 000 000 
1954 — 7 292 345 —183 947 072 —191 239 417 

Artış miktarı 3 309 805 104 450 778 107 760 583 
Artış nispeti yüzde 56.34 

Demek oluyor ki, bir bütçeden diğerine, yani ancak bir senelik bir müddet içerisinde kara
yollarına tahsis olunan paralar % 56.34 nispetinde 107.7 milyon lira bir tezayüt göstermiştir. Ka
rayolları meselesinin iktidarımız zamanında ne büyük bir dikkatle ele alındığını 1950 yılı ile ya
pılacak bir mukayese, daha beliğ bir şekilde gösterecektir. 

Yılı Cari Yatırım Yekûn 

1955 10 602 150 288 397 850 299 000 000 
1950 — 6 162 946 —47 140 432 —53 303 378 

Artış miktarı 4 439 204 241 257 418 245 696 622 
Artış nispeti yüzde 461 

Karayolları bahsinde ehemmiyetle ele alman, köy yolları meselesi de mütemadi bir inkişafa 
mazhar olmuştur. Bu yolların yapımına yardım olmak üzere ayrılan tahsisat 1950 yılında 7 mil
yon liradan ibaret iken 1951 den itibaren büyük artışlara mazhar olarak 1955 yılında 51.4 milyon 
liraya yükselmiştir. 

Demiryolları: 

1955 bütç/e teklifi ile demiryolları inşası için umumi muvazeneden yapılması derpiş olunan 
yatırımların yekûnu 28 865 000 liraya baliğ olmaktadır. 1954 bütçesi ile aynı mevzu için yapılan 
yatırımlar ise 20 600 000 liradan ibaret bulunmakta idi. Alman bu tahsisatlarla üzerinde çalışı
lan hatlar, Elâzığ - Van, Erzurum - Kars, Narlı - Gazianteb - Karkamış ve Ereğli - Kozlu hat
larıdır. 

1. Elâzığ - Van hattının Genç - Muş kısmının inşaatı, geçite müsait bir hale getirilerek, Muj'a 
doğru ray ferşiyatma devam olunmaktadır. 

2. Erzurum hudut hattının 74 kilometrelik Horasan - Sarıkamış parçasının inşaatına üç kı
sım halinde devam olunuyor. 

3. Narlı - Gazianteb - Karkamış hattının 1953 yılında işletmeye açılan Narlı - Gazianteb kıs
mından sonra 94 kilometreden ibaret Gazianteb, Nizip, Karkamış hattının inşaatına devam edil
mektedir. 

4. İltisak ve kavşak hatlarından Sirkeci - Edime hattı üzerinde Küçükçekmece - Soğuksu çift 
hattının inşaat faaliyeti ilerlemektedir. 

Havayolları: , 

Havayolları işletmemizi modern vasıta ve tesislere kavuşturma gayretlerimiz devam etmektedir. 
Bu gayretlerin vüsatini bütçe rakamları üzerinden takibetmek mümkündür. Filhakika Devlet 
Havayolları İdaresinin 1950 yılında 7.5 milyon liradan ibaret bulunan bütçesi 1954 yılında 26.7 
milyon liraya ve 1955 teklifinde ise 28.3 milyon liraya yükselmiş bulunuyor. 
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Limanlar : 

Liman dâvasının iktisadi kalkınmamızın en ehemmiyetli unsurlarından biri olduğunu kabul 
ederek bidayetten beri mesfeleyi bu ehemmiyetine lâyık bir ölçüde ele aldığımız ve bu mevzuda 
bütçe içi imkânlarımızı dış kredilerle de takviye eylediğimiz malûmdur. 

Filhakika 1950 yılında liman işlerine bütçeden tahsis olunan paraların yekûnu 9.1 milyon lira
dan ibaret bulunduğa halde 1951 yılından itibaren bu miktar her sene biraz daha artırılmak sure
tiyle 1954 yılında 25.6 milyon liraya ve 1955 teklifinde ise 53 milyon liraya yükselmiş bulunmak
tadır. 1955 yılı için teklif olunan tahsisatın 1954 yılı tahsisatına nazaran artış nispeti % 107 nin 
fevkmdadır. 1950 yılma nazaran artış ise % 482 dir. 

Liman inşaatı faaliyetimiz daha şimdiden müspet neticelerini vermiştir. 

Büyük limanlar inşaatı faaliyetinin yanıbaşm da daha ziyade tâli ticaret merkezleri ve küçük sa
hil şehirlerimizin kalkınmasını hedef tutan iskele ve barınaklar inşaatı da yeni merhaleler kat'et
miştir. Bu cümleden olmak üzere 1954 yılında Kefken barınağının inşasına devam olunmuş, Pa
zar, Lapseki ve Akçakoca iskelelerinin inşaatı tamamlanmış, Hopa, Vakfıkebir, Çayeli, Mudanya, 
Gemlik ve Fethiye iskelelerinin inşaatına başlanmıştır. 

d) Su işleri: 

Ziraatimizin kalkınmasında çok ehemmiyetli rolü bulunan yeraltı ve yeryüzü su işleri 1950 yılın
dan beri üzerinde çalışılan en önemli mevzulardan biri olmuştur. 

Sulama tesisleri, taşkın ve selden koruma, bataklık kurutma ve yçraltı suları mevzularını şümulü
ne alan bu vâsi faaliyet sahasına, bütçelerimizden 1951 yılından beri her yıl artan miktarlarda para 
tahsis edilegelmektedir. Nitekim 1950 yılında bu işlere ayrılan para ceman 18.5 milyon liradan iba
ret iken bu miktar 1954 yılında 93.6 milyon liraya ve 1955 yılında ise 163 milyon liraya yükseltil
miştir. 1955 yılının bu tahsisatının 1954 yılı tahsisatına nazaran artışı % 74 nispetinde 69.4 milyon 
liradır. 1950 yılma nazaran artış ise % 781 nispetinde 144.5 milyon liradır. 

Su işlerinin bu kadar büyük bir vüsat kazanması sebebiyle, evvelce Nafıa Vekâleti teşkilâtı 
içinde tedvir olunan bu işler için 1954 yılında katma bütçeli yeni bir umum müdürlük ihdas edilmiş
tir. 

e) Bayındırlık işleri : 

Yukarda bahsolunanlar dışında kalan nafıa işlerindeki prensipimiz, resmî inşaatta lükse ve 
israfa kaçmadan ancak zaruri ve lüzumlu tesisleri yapmaktır. Bu yüzden devlet inşa ve tamir mas
rafları tahsisatı 1954 te 89 milyon lira iken 1955 te ancak 92.8 milyona yükselmiştir. 

5. Sosyal güvenlik hizmetleri : 

1955 bütçe teklifi ile sosyal maksatlar için derpiş edilen ve emekli aylıkları, emekli kesenekleri, 
çocuk, doğum, ölüm yardımları, sigorta primleri gibi sarfiyatı ihtiva eden bu hizmet grupuna 
mahsus paraların 1954 ve 1950 yılları tahsisatları ile mukayesesi şöyledir : 
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Sosyal güvenlik 

Yıl tahsisatı 

1955 
1954 

Artış 
1955 
1950 

202 546 
175 

26 
202 
132 

756 
944 015 

582 
546 

741 
756 

563 210 

Artış 69 983 546 

Burada, tahsisatı yukarıki miktarlara dâhil olmıyan toprak ve iskân işlerinden ve bu meyanda 
bilhassa çiftçiyi topraklandırma faaliyeti hakkında kısaca izahat verilmesi faydalı olacaktır. 

Çiftçiyi topraklandırma faaliyeti, 1950 yılına kadar çok yavaş yürütülmekte olan bu işler mez
kûr yılı takibeden senelerde işin icabettirdiği ehemmiyetle ele alınmış ve bu sosyal dâva hal yo
luna sokulmuştur. 

Yukarıki bahislerde bu mevzuda geniş izahat verilmiş olduğu için burada sadece, Toprak Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten iktidarı devraldığımız tarihe kadar geçen zaman zarfında ancak 
15 450 çiftçi ailesine 831 598 dönüm ziraat arazisi ve mera dağıtılmış olmasına mukabil Mayıs 1950 
den bu yana 13 106 000 dönüm arazi ve mera tevzi edilmiş bulunduğunu zikretmekle iktifa ede
ceğiz. 

6. Borçların ödenmesi : 

1955 yılı bütçe teklifi ile devlet borçlarının ödenmesine ayrılan tahsisat 135 391 237 lira olup 
bu miktar 1954 yılı tahsisatı olan 126 475 447 liraya nazaran 8 915 790 lira bir fazlalık arzet-
mektedir. (*) 

7. Umumi idare giderleri : 

Bütçelerimizin hazırlanmasında, cari giderlerin ve bu meyanda bilhassa umumi idare masrafla
rının lüzumsuz yere artınlmamasma hususi bir dikkat ve itina gösterildiği yukarıda belirtilmişti. Ancak 
adalet, emniyet, maarif, sağlık gibi ehemmiyetli âmme hizmetlerine taallûk eden ve vatandaşlarla 
yakından ilgili bulunan bu hizmetlere ait teşkilâtın icabettirdiği cari masraf artışlarından ka
çınmak endişesi ile bu hizmetleri bulundukları seviyede tutmanın doğru olmadığı da aşikârdır. Bi
naenaleyh bütçelerimizde, bu hususta âzami tasarruf zihniyeti ile hareket olunmakla beraber, hal
kın huzuru ve devlet hizmetlerinden daha iyi faydalanmasını temin edici teşkilâtla ilgili masraf 
artışlarından kaçmılmamıştır. Bu esastan hareket olunarak hazırlanmış olan 1955 bütçe teklifimi
zin ihtiva ettiği umumi idare masraflarının bir evvelki yılla mukayesesi şöyledir : 

Yıl Cari masraf Yatırım Yekûn 

1955 
1954 

502 
357 

518 051 
500 996 

1 
1 
899 500 
603 000 

504 417 
356 103 

551 
996 

Artış 145 017 055 296 500 145 313 555 

(*) Bu rakamlara millî müdafaa hizmetleri tahsisatı arasında gösterilmesi gereken 10 milyon 
dolarlık Amerikan kredisi ve askerî teslihat kredileri mürettebatı dâhil değildir. 
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A.) Gelir tahminleri : 

1955 yılı gelir tahminleri yekûnu 2 976 060 001 liradır. Bu miktarın, 1951 - 1954 yılları gelirleri
nin 1950 yılı geliri ile mukayesesesi aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

1950 
yılma nazaran 

Seneler Gelir fazlalık % 

1950 fiüî 1 300 420 454 — 
1951 » 1 353 210 334 4,0 
1952 » 1 653 763 915 ' 27,2 
1953 » 1 927 274 575 48,2 
1954 tahmin 2 288 476 000 75,9 
1955 » 2 976 060 001 128,8 

Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile, 1950 yılında 1 milyar 300 milyon lira olan devlet ge
lirlerinin geçen beş senelik zaman içinde % 128 nispetinde artarak 2 milyar 976 milyon liraya baliğ 
olacağı tahmin edilmiştir. 

1955 yılında başlıca gelir kaynaklarından sağlanacak gelirler ile bu gelirlerden 1950 yılında elde 
olunan hâsılların mukayesesi aşağıda gösterilmiştir : 

Gelir çeşidi 

Gelir Vergisi (1951 yılı) (*) 
Kurumlar Vergisi (1951 yılı) (*) 
Muamele Vergisi (tthalât, ima
lât ve banka) 
Gümrük Vergisi 
Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 
Akar Yakıt Yol Vergisi 
Tekel maddelerinden alman Sa
vunma Vergisi 
Damga Resmi 
Tapu harçları 
Tekel safi hasılatı 

1950 tahsilatı 

209 204 000 
25 996 000 

235 142 000 
120 043 000 
116 073 000 

18 359 000 

99 252 000 
33 695 000 
11 075 000 
82 269 000 

1955 tahminleri 

645 000 000 
110 000 000 

510 000 000 
270 000 000 
225 000 000 

36 000 000 

152 400 000 
100 000 000 
60 000 000 

189 600 000 

B) Vasıtalı ve Vasıtasız vergiler nispetleri : 

Vergiler mevzuunda 1950 yılından beri yapılan ıslahat hamleleriyle!, bir taraftan âmme hizmet
lerinin ve yatırım politikasının inkişafını karşı lıyabileeek hâsılalar sağlanırken diğer taraftan 
vergi adaleti bakımından da işaret edilmeye değer büyük ve müspet neticeler istihsal olunmuştur. 

Filhakika Gelir Vergisinin tatbikma başlandığı 1951 yılında Vasıtasız ve Vasıtalı vergiler hâsı
lalarının birbirlerine olan nispetleri, tamamiyle Vasıtasız vergiler aleyhine olduğu halde, 1954 

(*) 1950 yılında gelir ve kurumlar vergileri tahsilatı yıllık olmadığından bu nevi gelirler için 
mukayeseye esas olarak ilk yıllık tahsilat senesi olan 1951 yılı alınmıştır. 
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yılına kadar geçen devre içinde bu nispetten Vasıtasız vergiler lehine olmak üzere büyük mik
yasta değişmiştir. 1955 yılında bu farkın daha da azalacağı tahmin olunabilir. 

Yıllar 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Tahsilat rakamları 

Vasıtasız Vasıtalı 

330,0 849,3 
425,3 1.060,5 
542,2 • 1.162,0 
649,0 1.345,7 

1.006,0 1.561,1 

Yekûn 

1.179,4 
1.485,9 
1.703,2 
1.994,7 
2.587,1 

Vasıtasız 

27,98 
28,62 
31,83 
32,53 
38,89 

Nispetler 

Vasıtalı 

72,02 
71,38 
68,17 
67,47 
61,11 

Yekûn 

100 
100 
100 
100 
100 

Vasıtalı vergilerde de hayat standardımızın yükselişi ve istihlâk artışı ile mütenasip olarak 
gayet büyük gelişmeler kaydolunduğu nazara alınırsa bu istihalenin esas itibariyle gelir vergi
si manzumesi ile vergi sistemimize giren modern tatbikatın bir neticesi olarak kabul edilmesi 
icabeder. 

Geçici rakamlara nazaran gelir, kurumlar vergileri mükellef adedleri ile bunların vergiye 
tâbi gelirleri ve tahakkuk eden vergiler hakkında aşağıya dercolunan cetvel bu vergi sisteminin 
geçen kısa zaman içinde arz ettiği gelişme hakkında açık bir fikir verebilir. 

Gelir vergisi 

(Yıllık tam mükellefiyete, tâbi olanlar) 
1951 1952 1935 1954 

Mükellef adedi (Yıllık beyanname veren tam mü-
kellefiyete tâbi ve yalnız kâr gösteren mükellefler) 46 504 54 444 62 736 82 111 (*) 
Vergiye tâbi gelir (1 000 L.) 278 260 533 491 701 627 1 002 342 
Tahakkuk eden vergi , 50 256 122 207 169 507 211 802 
Tahsil olunan vergi (1 000 L.) olarak (**) 209 204 ; 299 809 394 180 485 000 

Kurumlar Vergisi 

Mükellef adedi (Yalnız 
kâr gösteren mükellefler) 1 014 1 104 1 171 1 590 
Vergiye tâbi kazanç 
(1 000 L.) 147 181 300 226 346 051 385 271 
Tahakkuk eden vergi 
(1 000 L.) 29 157 56 059 69 545 74 271 
Tahsil olunan vergi 

(1 000 L.) 25 996 50 544 74 579 90 000 

1949 - 1950 yıllarında Kazanç Vergisine tâbi beyannameli gerçek kişilerle kurumlar adedinin 
ancak 7 500 olduğu ve bunların beyan ettikleri matrahın 121 milyon ve ödedikleri verginin 47 mil
yon lira olduğu nazara alınırsa, Gelir Vergisi sisteminin geçen beş yıllık zaman içinde gerçek ge
lirleri üzerinden teklif edilen yıllık beyannameye tâbi mükelleflerin Kazanç Vergisine nazaran 10 
misli fazla hâsıla sağladığı görülür. 

(*) 1954 yılında beyanname veren bilcümle mükellefler dâhildir. 
(**) Tahsilat kayıtları müşterek olduğundan ücretlere ait vergilerin diğerlerinden tefrikma im

kân bulunamamıştır. 
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ö) Hususi sektör ve âmme sektörü vergi hâsılaları : 

Vergi hâsılalarının membaları itibariyle yapılan mukayeseler, yani hususi sermayeye dayanan 
teşebbüslerle devlet eliyle ve sermayesiyle kurulmuş olan teşebbüslerin sağladığı hâsılanın takibetmek-
te olduğu seyir göstermektedir ki, bir taraftan devlet eliyle ve sermayesiyle kurulmuş olan teşeb
büslerin büyük inkişaflar göstermesine mukabil, hususi sermayeye dayanan teşebbüslerin faaliyet 
hacimlerindeki gelişme daha çok büyük ve dikkati çekici olmuştur. 

Elde mevcut en son kabili mukayese rakamlara göre 1952 yılma nazaran 1954 yılında devlet eliy
le ve sarmayesiyle kurulmuş olan teşebbüslerin ödedikleri Kurumlar Vergisinin artış nispeti % 34.88 
olduğu halde hususi teşebbüslere ait kurumların ödedikleri vergilerdeki artış % 59.80 e baliğ ol
muştur. Bu durumun, ekonomik sektörde gelişme bakımından programımız mucibince özel teşeb
büslere imkân sağlamak hususunda aldığımız tedbirlerin bir neticesi olduğuna işaret etmek lâzımdır. 

D) Gelirler sahasında yapılan ıslahat : 

Gelirler sahasında 1950 den bu yana tahakkuk ettirilen çeşitli ıslahat hareketlerinin neticeleri 
şöyle olmuştur : 

Yapılan ıslahat Tarihi 

7.7.1950 
5.7.1950 
2.8.1951 
30 .1.1952 

25 . 2 .1952 
1.7.1953 

25 . 2 .1952 
21. 7 .1953 

No. su 

5667 
5668 
.5818 
5865 

5889 
6094 
5887 
6183 

Meriyet 
tarihi 

26 . 6 .1950 
8.7.1950 
1.3.1951 
5.5.1952 

29 . 2 .1952 
8.7.1953 

29 . 3 .1952 
1.1.1954 

a) Şeker ve istihlâk vergisi azaltılması 
b) Un ve unlu maddeler muamele vergisinin kaldırılması 
c) işte kullanılan büyük baş hayvanların hayvanlar vergisi 
d) Kibritin Tekelden çıkarılması 
e) Yol vergisinin kaldırılarak yerine akar yakıtlardan yol vergisi 

alınması 
f) Vergi Usul Kanununun kaçakçılığı önlemek maksadiyle tadili 
g) Harçların tevhidi 
h) Âmme Alacakları Kanunu 
i) İnşaatta kullanılan kerestelerin muamele vergisinden istisna 

edilmesi 29 .7 .1953 6188 29 .7 .1953 

1954 yılında bu sahada büyük bir adım daha atılarak, ekonomik ve sınai kalkınmamız için hu
susi ehemmiyeti haiz bulunan gümrük mevzuu da halledilmiş ve eski Gümrük Kanunu ile spesifik 
esasa müstenit Gümrük Tarife Kanunu kaldırılarak ad valorem esasına dayanan ve milletlerarası 
tasniflere uygun Gümrük Kanunu, yeni tarife kabul edilmiş ve geçen Haziran ayından itibaren tat
bikine başlanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz bu devrede Yüksek Meclisin tetkiklerine arz edilecek olan tasarılar bu 
sahadaki istihaleye yeni bir hız getirmektedir. 

Bunlardan bir tanesi muvaffakiyetle tahakkuk ettirdiğimiz gelir vergisi sistemimizin tabiî bir 
neticesi olarak Gelir Vergisi Kanununu, gelirleri ve kazançları asgari geçim hadlerinin altında 
bulunan yüzbinlerce vatandaşın vergiden muaf tutulabilmesini sağlamak maksadiyle tadil etmek 
üzere hazırlanan tasarıdır. 

Bu tasarı Yüksek Meclis tarafından kabul ve tasvip olunup kanuniyet iktisabettikten sonra, 
kazançları en az geçim haddinin altında veya civarında bulunan ve buna rağmen şimdiye kadar 
birtakım karinelere müsteniden maktu esnaf vergisi ödemek mecburiyetinde olan yüzbinlerce ge
zici ve sabit küçük esnaf tamamiyle vergi dışında bırakılmış olacaklardır. 

Diğer mühim bir tasarı da, memleketimizin ananevi vergilerinden olan Bina ve Arazi vergi-
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lerinin Özel idarelerden alınarak Maliyeye devri, verimlerinin artırılmasının • temini hakkındadır. 
Burada ayrıca, önümüzdeki yıldan itibaren bütün memlekete şâmil umumi arazi tahririne başlan
masına da karar verilmiş bulunduğuna işaret etmek yerinde olur. 

Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı hükümlerinin tadiline dair olan tasarı da bu seneki ıslahat 
faaliyetimizin içinde yer almaktadır. Yine Vergi Usul Kanununun tadiline ihtiyaç gösteren bir 
kısım hükümlerine ait tasarı da kısa bir zaman içinde Yüksek Meclise sunulmuş olacaktır. 

Diğer vergi ve gelir kanunları üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup neticeleri peyderpey 
Yüksek Meclise arz olunacaktır. 

1955 malî yılı bütçe lâyihaları hakkında verdiğimiz izahat burada nihayet bulmaktadır. 

Gerekçede, geçmiş senelerde yapılan işleri ve devlet hizmetlerini, bunların taallûk ettiği yılları, 
devrelere ayırmak suretiyle, birbiriyle mukayeseli olarak gözden geçirmiş bulunuyoruz. 

Aynı zamanda 1955 malî yılı içinde, yapılacak iş ve hizmetlerin nelerden ibaret olduğu hakkın
da da izahlarda bulunarak bunların, geçmiş senelere ve devrelere nispetle gerek kemiyet gerek 
keyfiyet ve mahiyet bakımından mânalarını belirtmeye çalıştık. 

Evvelki yıllara nazaran çok ileri bir terakki merhalesi olduğunda asla şüphe bulunmıyan 1954 
yılı bütçelerine nispetle 1955 bütçelerimizin ne derecelerde, daha ileri bir merhale kaydettiği derhal 
müşahede ve takdir olunacaktır. Bu müşahade ile, bir yıldan diğerine yapılan hamle ve kat'olu-

* nan mesafenin daima artan ve genişliyen bir hızla tahakkuk ettirildiği tesbit edilecektir. 

Geride bıraktığımız hizmet yıllarının asarını teşkil eden ve gittikçe daha süratlenen ve geniş
liyen terakki seyri, önümüzdeki yıllara akis ve temdit ettirildiği takdirde birkaç yıl gibi çok kısa 
bir zaman içinde, memleketimizin malî sahada, iktisadi cihazlanmada ve umumiyetle refah ve ya
şama seviyesinde, erişeceği ileri hedefleri ölçüp görebilmek müşkül olmaz. 

Bu vesile ile şurasını işaret etmek yerinde olur ki, millet hayatının çok girift ve çeşitli mevzu
larını ve her sahaya dağılmış ve yayılmış türlü faaliyetlerinden sadece devlet bütçesinin ihtiva et
tiklerini veya devlet bütçesi ile teması olanlarının da hepsini değil, ancak bu gerekçenin hacmma 
sığdırabildiğimiz kısımlarını ifade etmeye çalıştık. 

Bu gerekçede bahsolunabilenlerin arz eylediği büyük şümulü yanında bahis ve temas edeme
diklerimizin de ehemmiyetine işaret etmek yerinde olur. 

Bununla beraber bir taraftan bütçe rakamlarının tetkik ve tahlili, diğer taraftan gerekçemizin 
mütalâası devlet hizmetlerinin yürütülmesinde, millet işlerinin görülmesinde takibedilen yolu ve 
elde olunan neticeleri açıkça göstermektedir. 

Yüksek Meclisin tetkikleriyle kıymetlenecek olan 1955 malî yılı bütçesini, tasarı olarak huzuru
nuza sunarken buraya kadar olan mâruzâtımızla da belirmiş olacağı gibi derin bir vicdan huzuru 
duymaktayız. 
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BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

1. 101 inci faslm 11 inci Riyaseti tahsisatı maddesine 5861 sayılı Kanun mucibince ve aylığı (800) 
lira hesabiyle bir yıllık (9 600) lira konulmuştur. 

2. Aynı faslın 12 inci âza tahsisatı maddesine 540 adede göre ve aylığı (2 000) lira hesabiyle 
bir yıllık tutarı karşılığı olarak (12 960 000) lira konulmuştur. 

3. Aynı faslın 20 inci Eiyaset Divanı tazminatı maddesine 12 adede göre ve aylığı (500) lira hesa
biyle bir yıllık tutarı olan (72 000) lira konulmuştur. 

4. 102 nci fasla bir murakıbın ücreti olarak aylığı (169) lira (13) kuruş hesabiyle bir yıllığı 
olarak (2 030) lira konulmuştur. 

5. 103 ncü âza harcırahı faslına 6245 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince beherine 
(6 000) lira hesabiyle 540 âza için (3 240 000) lira konulmuştur. 

6. 201 nci faslın 11 nci memurlar maaşı maddesine (1 017 831) lira tahsisat konulmuştur. Bu
nun (814 265) lirası fiilî teşkilât kadrosu olup (203 366) lirası da 6211 sayılı Kanun mucibince ve
rilmekte olan tahsisat karşılığı hesap ve ilâve olunmuştur. 

7. Aynı faslın 21 nci açık maaşı maddesine 1955 yılı için açıkta kimse bulunmadığından sa
dece (1) lira konulmuştur. 

8. 202 nci ücretler faslına 1954 bütçesine nazaran (423 525) lira fazlasiyle konulmuş olan 
(1 100 625) liranın (220 125) lirası 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan tahsisatın karşı
lığı olup (203 600) lirası da 1955 yılı içinde ifası zaruri hizmetler karşılığı olarak kadrolara yapılan 
bâzı ilâvelerle ücretlere de yapılan bir miktar artırımlardan ibaret bulunmuştur. 

9. 203 ncü geçici hizmetliler faslına konan (212 000) liranın (144 600) lirası yeni Büyük Mil
let Meclisi inşaatına (10 000) lira Meclise ve (15 000) lirası da Millî Saraylara ait olup (42 400) 
lirası da 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan tahsisatın karşılığıdır. 

10. 206 nci faslın I I - çocuk zammı maddesine geçen 1954 yılma nazaran (600) lira noksaniyle 
(29 520) lira ve 12 nci doğum ve 31 nci ölüm yardımı maddelerine de geçen yılın aynı miktarları 
tahsisat konulmuştur. 

11. 207 nci (Ecnebi dil bilenlere 3656 s&yıh Kanunun 5 nci maddesi mucibince ödenecek para 
mükâfatı) faslına lüzumunda münakale yolu ile tahsisat temini maksadiyle yalnız (1) lira tahsisat 
konulmuştur. 

12. 209 ncu (5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38, 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslına maaş ve ücret ter
tipleri mecmuu olan (1 694 765) lira ile Mebuslardan Emekliye tâbi olanların tahsisatı olan 
(1 354 400) liranın tutarı (3 049 165) liranın % 5 i olan (167 700) lira tahsisat konulmuştur. 

13. 210 ncu fasla 5027 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi Umumi Kâtipliğine ayda 
(250) lira hesabiyle bir yıllık tahsisatı olarak (3 000) lira konulmuştur. 

14. 211 nci faslın 10 ncu - 5509 sayılı Kanunun 6 nci maddesi mucibince Meclis Memur ve hiz
metlilerine verilecek fazla çalışma hakları maddesine (194 400) lira tahsisat konulmuştur. Bu mik4 
tar memurlarla hizmetlilerin bir senelik maaş ve ücretleri yekûnu olan (2 330 456) liranın 12 de 
biri olarak hesaplanmıştır. 
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Geçen seneye nazaran 1955 yılında görünen (74 400) lira fazlalığın 

Lira 

38 840 Memur ve hizmetlilere 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek % 25 lerden. 
16 950 Hizmetlilere yapılan bir miktar zam ve kadro ilâvesiyle ihdaslardan mütevellit. 

2 925 Meclis memurlarının terfi ve ilâvelerinden. 
14 330 Geçici hizmetlerin. 

1 355 1954 yılı bütçesine (121 355) lira tahsisat konulması icabederken (120 000) lira konul
masından husule gelen fark. 

74 400 Yekûn. 

Yukarda müfredatı yazılı rakamların hizalarında gösterilen sebeplerden ileri gelmiştir. 

15. 211 nci faslın 20 nci matbaa memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 
maddesine (15 000) lira tahsisat konulmuş olup geçen seneye nazaran fazla olan (5 000) lira fark 
Meclisin artan faaliyeti ve bu meyanda gayet müstacel mahiyet arz eden bâzı mühim işlerin vak
tinde ifasını mümkün kılabilmek maksadiyle ve 1954 yılında yapılan tatbikattan alman neticeye 
göre hesaplanmıştır. 

16. 212 nci 4367 sayılı Kanun gereğince Emniyet memurlarına verilecek er tayın bedeli fas
lına konan (11 100) lira "emniyet memurları kadrosunu teşkil eden 37 aded memurun beherine 
aylığı (25) lira hesabiyle bir yıllığı olarak hesaplanan miktardan ibarettir. 

17. 213 ncü 6341 sayılı Kanun mucibince Meclis doktoruna ödenecek ihtisas tahsisatı faslına 
konan (6 000) lira her ay (500) lira hesabiyle ödenecek miktarın bir yıllığıdır. 

18. 301 nci faslın 11 nci kırtasiye maddesine konan (17 664) liraya nazaran fazla görünen 
(6 014) lira malzeme bedelindeki fiyat artışlarını karşılamak zaruretinden naşidir. 

19. 301 nci faslın 20 nci döşeme maddesine (163 000) lira tahsisat konulmuştur. Geçen se
neye nazaran arada husule gelen (152 000) liralık fark Riyaseti Cumhur Dairesi Umumi Kâtip
liğinin 19 . X I . 1954 tarih ve 720 sayılı ve yine aynı tarih ve 722 sayılı yazılarında belirtilen gerek 
Küçüksu ve gerek Florya köşklerindeki mefruşatın uzun senelerden beri tamir görmemesi yü
zünden eskimiş ve yıpranmış olanlarının tamirleriyle icabedenlerin yenilenmesinin karşılığıdır. 

20. 301 nci faslın 31 nci demirbaş faslına konan (81 720) lira tahsisatın geçen seneye kıyasen 
(61 520) lira fazla olması keyfiyeti Florya Deniz Köşkü ile Göksu kasrında noksan olan yemek ta-
kımlariyle bu meyanda satmalmmasma lüzum görülen buz dolabı ve sair levazım bedelinin karşılığı 
olarak Riyaseti Cumhur Dairesi Umumi Kâtipliğinin 19 . I I . 1954 tarih ve 720 sayılı talep tezkeresi 
üzerine konan (50 000) liradan ileri gelmektedir. 

21. 301 nci faslın 41 nci öteberi masrafları ve 43 ncü şehir suyu ve 52 nci aydınlatma ve hava
landırma ve 61 nci ısıtma ve yakacak maddelerine ceman (162 924) lira tahsisat konulmuş olup ev
velki seneye nazaran 1955 yılı için (32 424) lira miktarındaki artırmanın eşya ve levazım fiyatla
rında umumi olarak müşahade olunan yükselmeleri karşılamak içindir. 

22. 301 nci faslın 90 nci cenaze töreni maddesine geçen sene olduğu gibi (4 000) lira tahsisat 
konulmuştur. 

23. 303 ncü basılı kâğıt ve defterler faslına geçen sene olduğu gibi (300) lira tahsisat konulmuş
tur. 

24. 304 ncü faslın 11 nci posta ve telgraf ücretleri maddesine (6 000) lira fazlasiyle (9 250) 
lira tahsisat konulmuştur. Bu fazlalığın (3 000) lirası 1954 yılı içinde vâki olan fazla sarfiyat se-



— 80 — 
bebiyle munzam olarak alman tahsisat göz önünde bulundurularak yapılan ilâve ile evvelce Ki
taplık Müdürlüğünü alâkadar kılan 451 nci yayın masrafları faslının 20 nci başka her çeşit mas
raflar maddesine posta ve telgraf ücreti karşılığı olarak konan (3 000) liranın aynı tertiple bir
leştirilmesinin tatbikata daha uygun olacağı mülâhazası o maddeden 4.51 nci falın 20 nci madde-/ 
sinden çıkarılarak bu maddeye alınmış olmasından husule gelmiştir. 

25. 304 ncü faslın 21 nci telefon masrafları tertibine (44 500) lira tahsisat konulmuş olduğun
dan bunda geçen yıla nazaran (6 500) lira bir fazlalık müşahede olunmaktadır. Fazlalığın (1 500) 
lirası yeni Meclis binası inşaatmdaki teşkilât için ihtiyar olunacak masrafın karşılığı olup müte
baki kısmı olan (5 000) liranın da geçen seneki tatbikat neticesine göre 1955 senesinde fazla öde
necek miktarın karşılığı olarak hesaplanmıştır. 

26. 306 nci faslın hizmetlilerle emniyet memurlarına verilecek giyecek masrafı faslına (125 472) 
lira tahsisat konulmuştur. Geçen seneye nazaran müşahede olunan (63 219) lira fazlalık aşağıda 
müfredatı gösterilen 354 kişiye verilecek giyim eşyasının 1955 yılında polis ve hizmetliler kadro
suna yapılan 57 aded ilâvenin gerektirdiği miktar ile bunların her birine ayrıca verilmesi zaruri gö
rülen birer aded pantolon ile çorap ve yağmurluk için fazla konan miktarın ve kumaş bedelleri ile 
dikiş ücretlerinde evvelki yıla kıyasen fiyat artışlarının karşılığıdır. 

Aded 

118 Meclis 
51 Matbaa 
37 Emniyet memurları 

148 Millî Saraylar hizmetlileri 

354 Yekûn 

27. 307 nci faslın I I nci sürekli ve 21 nci geçici ve 90 nci - 5408 sayılı Kanun gereğince Mec
lis Hesapları İnceleme Komisyonu azasına verilecek harcırahlar olarak fasıl yekûnunun ihtiva 
eylediği rakam (53 500) lira olarak tesbit olunmujtur ki, geçen yıla nazaran bu fasıl yekûnunda 
görülen (37 250) liralık fazlalık 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yevmiyelerde kabul olunan yük
selmelere göre yapılan hesabın neticesidir. 

28. 308 - 4598 sayılı Kanun gereğince memurlara ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 
faslına (5 500) lira tahsisat vaz'edilmiş olup geçen seneye nazaran aradaki (1 500) lira fazlalığın 
6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yevmiyelerde artırılan miktara göre hesaplanmış olmasından mü
tevellittir. 

29. 309 ncu faslın 11 nci Reis ve Reisvekilleri otomobili işletmesi masrafları ile 12 nci onarım 
ve 41 nci başka taşıt masraflarını ihtiva eylediği yekûn (13 000) lira olarak hesaplanmıştır. Buna 
nazaran müşahede olunan (4 500) lira fazlalığın (2 000) lirası 1955 yılı içinde Reisvekilleri için 
alınacak bir aded binek otomobilinin işletme ve (1 000) lirası da onarma ve (1 500) lirası da yi
ne 1955 yılı içinde alınacak bir aded motosikletin işletme ve onarmalarının karşılığı olarak hesap
lanmıştır. 

30. 401 nci faslın 11 nci matbaa işletmesi mad leşine (93 850) lira tahsisat konulmuştur. Geçen 
seneye nazaran (18 850) liradan ibaret olan fazlalığın (3 850) lirası kitaplıktaki kitapların önceki 
senelerde Meclis Matbaasında yaptırılmakta olan cilt ve buna mümasil işlerin karşılığı olarak 451 nci 
faslın 20 nci başka her çeşit masrafları maddesinde bulunmakta iken bu sene matbaa işletmesi mad
desine nakledilmiş olmasından ve mütebaki (15 000) lirası da matbaa levazımının fiyatlarındaki yük
selmelerle eskimiş ve yıpranmış makinelerden bir kısmının bu yıl içinde revizyona tâbi tutulmasına 
görülen zaruretten naşidir. 
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31. 401 nci faslın 12 nci maddesine, işlerinin icabı olarak biyolojik yıpranmalara mâruz kalan 

matbaa mensuplarını bu tahribattan korumak maksadiyle ve diğer hususi matbaalardaki tatbikata 
kıyasen kendilerine verilecek süt parasiyle hasta olanların ilâç ve tedavi masrafları olarak 
(6 000) lira tahsisat konulmuştur. 

32. 402 nci bahçe masrafları faslına (7 500) lira tahsisat konulmuştur ki, geçen seneye nazaran 
görülen (1 000) lira fazlalık bahçe levazımı fiyatlarındaki yükselmelerin farkı olarak hesaplanmış
tır. 

33. 403 ncü faslın 10 ncu temsil masrafları maddesine (10 000) lira tahsisat konulmuştur. 
Geçen seneye nazaran aradaki (5 000) lira fark bugünkü şartlar icabı ihtiyari zaruri olan masraf
ların karşılığı olarak hesaplanmıştır. 

34. 403 ncü aynı faslın 30 ncu konut masraflarına (500) lira fazlasiyle konan (8 000) lira da 
levazım ve eşya fiyatlarındaki artışların karşılığıdır. 

35. 404 ncü taymat maddesine (221 984) lira tahsisat konmuştur. Geçen seneye nazaran gö
rülen (115 257) liralık fark aşağıda müfredat veçhile izah olunmuştur : 

Lira 

35 640 Geçen sene mevcut 308 aded iken 1955 yılında 404 adede çıkmasından aradaki 96 ki
şinin 101 kuruş 72 santimden bir yıllığı 

54 950 148 kişiden ibaret olan Millî Saraylar hizmetlilerinin aynı hesapla bir yıllık tayın bedeli 
16 122 Geçen sene 87 kuruş 38 santim olan er tayın bedeli 1955 yılı için 101 kuruş 72 santim 

olarak hesaplanmasından mütevellit farkı 
7 200 Geçen sene aşçı ve sair masraflar için konan (3 000) liranın 1955 yılı için (10 200) li

raya çıkarılmasından hâsıl olan fark 
1 345 Geçen yıl tayın bedeli 360 gün olarak hesap edilmiş olup bu sene 365 gün olarak he

saplanmasından 5 günlük fark karşılığı. 

115 257 Yekûn 

36. 451 inci kitaplık satmalma v© abone masraflarına (24 829) lira noksaniyle (10 000) lira 
tahsisat konulmuştur. 

37. 453 ncü Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflarını teşkil eden 11 - 12 - 21 -
22 - 23 - 24 - 25 -• 30 - 40 mcı maddelerin yekûnu olarak konan tahsisat (384 550) liradır. Bu me-
yanda yalnız 30 ncu Meclis namına memlekete gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama madde
sinde (6 000) lira fazlalık vardır ki diğer maddelere konan tahsisat geçen senenin tamamen aynıdır. 

38. 454 ncü fasla sigorta masrafları için konan (9 165) lira geçen yılın aynıdır. 

39. 456 mcı düşünülmiyen masraflar faslına geçen sene olduğu gibi (2 000) lira tahsisat konul
muştur. 

40. 476 nci steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar faslına geçen seneye nazaran (4 000) 
lira fazlasiyle (25 000) lira tahsisat vaz'olunmuştur. Aradaki fark 1955 yılında biraz daha geniş mik
yasta yapılması düşünülen işlerin karşılığıdır. 

41. 477 nci Yeni Meclis Binasının gerektirdiği masraflar geçen yılda konan (77 910) lira tahsi
sat alâkadar oldukları fasıl ve maddelerde gösterilmiş olduğundan 1955 yılı için hiçbir rakam vazı 
olunmamıştır. N 

42. 501 nci geçen yıl borçlan faslına 1954 yılında konmuş olan (500) lira aynen konmuştur. 
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43. 502 nci faslın yekûnu iki lira olarak tesbit olunmuştur. 

44. 505 nci karşılıksız borçlar faslına eski yıllarda tahsisatsızlık yüzünden ödenemediği anlaşılan 
telefon masrafları karşılığı olarak PTT Müdürlüğünden alman evrakı müsbitelere müsteniden 
(9 927) lira tahsisat konmuştur. 

45. 601 nci çeşitli yardımlar faslına geçen seneye nazaran fazla konan (5 000) lira tahsisat hiz
metlilere verilmesi bir zaruret telâkki edilen ilâç paralarının karşılığıdır. 

A/2 işaretli cetvelin 

46. 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar faslına Millî Saraylar Müdürlüğü Mimarlığının müf
redatlı listesi mucibince aşağıda yazılı Saray ve Köşkler için 

Lira 

Dolmabahçe Sarayı 
Beylerbeyi Sarayı 
Küçüksu Kasrı 
Yıldız Merasim Dairesi 
Florya Deniz Köşkü 
Yalova Kaplıealarmdaki köşkler için 
Bunlara ait mubayaa edilecek malzeme bedeli 

265 000 Yekûn 

ve Büyük Millet Meclisi binası için de (30 000) lira ile muhafız bölüğünde yapılacak işler 
karşılığına ait olarak (2 000) lira ki, ceman (297 000) lira tahsisat konulmuştur. 

47. 751 satmalmacak makine ve alet, gereçler faslının II nci maddesine matbaa için satınalı-
nacak zımba makinesinin karşılığı olan (5 000) lira ile ReisvekiUeri için mubayaa olunacak bir 
aded binek otomobilinin bedeli olan (30 000) lira ile bir aded motosikletin bedeli olan (7 000) li
ranın mecmuunu ifade eden (42 000) lira tahsisat konmuştur. 

48. 751 nci faslın 12 nci maddesine 

Lira 

Dolmabahçe Sarayının elektrik tesisatının yenilenmesi için 
Beylerbeyi Sarayının elektrik tesisaaınm yenilenmesi için 
Yıldız Merasim Köşkünün elektrik tesisatının yenilenmesi için 
Yalova'daki köşklerin elektrik tesisatının yenilenmesi için 
Yalova 'daki köşklerin kalorifer tesisleri için 
Pilorya Deniz Köşkünde yeniden tesis olunacak telefonlar için 

1 900 000 lira tahsisat konulmuştur. 

bu tesislerin yapılması Teknik Üniversitesi profesörlerinden teşekkül eden heyetin gösterdiği lü
zuma mebnidir. 

58 
56 

000 
000 

15 000 
26 
25 

000 
000 

15 000 
70 000 

700 000 
500 000 
250 000 
100 000 
300 000 
550 000 
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RÎYASETÎ CUMHUR 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1955 malî yılı bütçesi yatırımlarla birlikte (1 628 332) liradır. 1954 
yılı bütçesine nazaran (678 691) lira fazlalık vardır. Bu farkın neden neşet ettiği aşağıda sırası 
ile izah edilmiştir. 

1. (101) Reisicumhur tahsisatı : Geçen senenin aynı olarak konulmuştur. 

2. (201 - 11) Memurlar maaşı 1954 yılında konulan tahsisat (130 200) lira iken memurlardan''•"' 
bir kısmının tekaüt ve bir kısmının da başka yerlere nakilleri dolayısiyle bu memurların fiilen al
makta oldukları farklar kaldırılarak halen müstahdem bulunan memurların halihazır durumlarına 
göre tahsisat hesaplanmış ve geçen seneye nispeten (6 900) lira noksanı ile (123 300) lira bulun,-, 
muş olup bu miktara % 25 zam ilâvesiyle (154 125) lira konulmuştur. 

3. (202 - 11) Hizmetliler ücreti : 1954 yılında alman tahsisat (185 400) lira iken 19j55 yılı 
bütçemize (185 855) lira fazlasiyle (371 255) lira tahsisat konulmuştur. Geçen seneye nazaran 
ilâve olunan bu miktarın (81 755) lirası aylıklara yapılan % 25 zam,. (88 500) lirası hizmetliler 
kadrosunun senelerden beri azlığı dolayısiyle birtakım hizmetlerin aksamasını izale maksadı ile 
hizmetliler kadrosuna konulan yirmi dört kişinin senelik ücret tutarı, geri kalan (15 600) lirası 
da bir terfi müddetini doldurmuş olanların terfi farklarından ileri gelmektedir. 

4. (206 - 10, 20, 30) 4598 numaralı Kanun gereğince verilen çocuk zammı, doğum yardımı, 
ölüm yardımı : Geçen seneki tahsisata nazaran bir değişiklik yapılmamıştır. 

5. (209) 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : Maaş ve ücret . 
almakta olanların intibaklarının yükselmesi hasebiyle bu fasla (10 626) lira fazlasiyle .(30 193) : 

lira tahsisat konulmuştur.. ,v ; 

6. (210) Temsil tahsisatı : Geçen seneye nazaran bir değişiklik yoktmv 

7. (213) Yaverler ve başdoktor tahsisatı : Geçen seneye nazaran bir değişiklik yoktur. 

8. (301 - 10) Kırtasiye : Riyaseti Cumhur bütçesine konulan tahsisat kırtasiye ihtiyacını 
karşılamamakta olduğundan geçen seneye nazaran (3 000) lira ilâve edilmiştir. 

9. (301 - 20) Döşeme : Gerek Riyaseti Cumhur köşkünde bulunan mefruşatın senelerden beri 
kullanılmak suretiyle yıpranmış, bir kısmının da pek ziyade eskimiş bulunması dolayısiyle yenilen
mesi ve gerekse yeni yaptırılan Umumi" Kâtiplik binasının mühim bir kısmının da yeniden tefrişi 
zaruri bulunduğundan bu maddeye (62 000) liralık zam yapılmıştır. 

10. (301 - 30) Demirbaş : 9 ncu maddede arz ve izah edilen sebepler dolayısiyle bu tertibe de 
(33 000) lira ilâve edilmiştir. 

11. (301 - 40) öteberi : Riyaseti Cumhur bütçesinde fazla fasıl ve madde olmadığından diğer 
tertiplere uymıyan birtakım masrafların bu tertipten ödenmesi dolayısiyle bütçeye konulan.tahsisav 
tın kâfi gelmediği görüldüğünden geçen seneye nazaran (15 000) lira fazla konulmuştur. 

12. (301 - 50) Aydınlatma ve Havagazı : Geçen sene -ısıtma : .tertibinden ödenen havagazının 
bu sene bu tertibe nakli ve yeni yapılan Umumi Kâtiplik binasının tenvirinin de inzimamı..dolayı-,, 
siyle (32 000) lira ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. p 

13. (301 - 60) Isıtma -: Evvelce Yalova, Florya köşkleri5 ile Küçüksu kasrında.sarf. edilen mah- . 
rukat Millî Saraylar tahsisatından ödenmekte iken halen bu sarfiyatın bütçemize intikal - etmesi ye 
yeni yapılan Umumi Kâtiplik binasının teshini nazarı itibara alınarak esasen eski şartlar,,dâhilinde 
kâfi gelmiyen ısıtma tahsisatına (35 000) lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 



— 84 — 
14. (301 - 80) Yiyecekler : Bu tertibe geçen seneye nazaran hizmetliler kadrosuna yapılan ilâve 

dolayısiyle (20 000) liralık bir zam yapılmıştır. 

15. (304) Haberleşme : îş* hacminin artması ve bâzı tesislerin yenilenmesi dolayısiyle geçen se
ne konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 1954 malî yılında munzam tahsisat alınmasına mecburiyet 
hâsıl olmuştur. Onun için bu tertibe geçen seneye nazaran (25 000) liralık bir ilâve yapılmıştır. 

16. (306) Giyecekler : Gerek hizmetliler kadrosuna yapılan ilâfye ve gerekse köşkte hizmet et-
ıriekte' olan kapıcı ve sofracılara resmî ziyafet günlerinde giydirilmesi elzem olan frak ve simokinlerin 
eskimiş olmasından dolayı yenilerinin yaptırılması iktiza etmekte olduğundan bu sene için (20 000) 
lira f4g|a konulmuştur. 

17. (307 - 10,20) Yolluklar : 6245 sayılı yeni Harcırah Kanunu gereğince yevmiyelerin bir mis
linden fazla yükselmesinden dolayı 1955 yılı bütçemize (40 060) lira ilâve edilmesi zaruri görülmüş
tür. 

18. (309 - 11) Taşıt işletme : Yeniden alınması düşünülen otomobillerin ihtiyacını karşılamak 
için (6 000) lira ilâve edilmiştir. 

19. (309 -12) Taşıt onarma : Gerek mevcut vasıtaların bir kısmının eskimiş olması ve gerekse 
yeni alınacak otomobillerin matlup şekilde bakımını temin etmek üzere geçen seneye göre (10 000) 
lira ilâve yapılmiştir. 

20. (402) Bahçe masrafları : Köşkün ön kısmında ve pek yakınında olması dolayısiyle her hu
susça alınması iktiza eden (14 929) metre karelik yer alınmış ve köşk hududuna ithal edilmiştir. Ha
rap bir-%halde olan bu yerlerin tanzim ve ağaçlandırılması ve köşk hududu içinde bulunan oldukça 
vâsi olan çamlık kısmının yeniden tanzimi gibi cihetler nazarı itibara alınarak geçen senelerde toplu 
bir fasıl ̂ içerisinde konulan tahsisat bu sene üç maddeye ayrılarak -bahçe için (20 000), su için 
(30 OOfr), amele ve işçi yevmiyesi için (60 000) lira olmak üzere geçen seneye nazaran (50 000) lira 
fazlasiyje bu üç maddeye ceman (110 000) lira tahsisat konulmuştur. 

21. ; (451 - 10) Abone ve satmalına : Köşk ve Umumi Kâtiplik kütüphaneleri için lüzumlu kitap, 
mecmua ve gazeteleri alabilmek için bu tertip yeniden ihdas edilerek (4 000) lira konulmuştur. 

22. (451 - 20) Her çeşit yayın masrafları : Köşk ve Umumi Kâtiplik kütüphanelerinde bulunan 
birçok kitap ve mecmuaların ciltlenmesine lüzum hâsıl olduğundan ve bunlar için geçen senelerde 
ayrıca bir tertip bulunmadığından bu sene yeniden açılarak (3 000) liralık bir tahsisat konulmuştur. 

23. (503) Karşılıksız borçlar : 1954 bütçesiyle kırtasiye, öteberi, aydınlatma, ısıtma, yiyecek, ta
şıt işletme ve onarma, bahçe masrafları için alman tahsisat kâfi gelmediğinden ve başka tertipler
den de aktarma yapılacak tahsisat bulunmadığından 1954 nenesinde yapılan bâzı hizmet ve masraf
ların 1955 bütçesinden ödenebilmesini temin etmek n aksadı ile (33 625) lira tahsisat konulmuştur. 

24. (601) Çeşitli yardımlar : Gerek kendisinin gerekse efradı ailesinin hastalığında, doğum ve 
ölüm gibi hallerde hizmetlilere vesair çeşitli işler için yapılacak yardımları karşılamak üzere geçen 
seneye nazaran (10 000) lira fazla tahsisat konulmuştur. 

25. Bütçemizin yatırımlar kısmında bulunan 701 - Yapı ve onarma faslına, köşk hududu dahi
lindeki binaların boya, badana vesair küçük tamir işlerini yaptırabilmek üzere (30 000) lira tahsisat 
konulmuştur. 

t 
•26. Yine yatırımlar kısmının 751,- Yeniden alınacak taşjıt vasıtaları faslına, bilhassa ecnebi misa

firlerin ihtiyaçlarını karşılamakta görülen otomobil sıkıntısını önlemeİ| üzere alınmasına zaruret gö
rülen otomobillerin satınalma, nakliye ve sigorta masraflarını karşılamak üzere (50 000) lira tahsisat 
Jçonulmustur, 
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DÎVANI MUHASEBAT REÎSLÎĞÎ 

1. 201 nci faslın 10 ncu memur maaşları maddesine 2 281 875 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Bunun, 

1 787 100 lirası Divanı Muhasebatın fiilî teşkilât kadrosu karşılığıdır. 
38 400 lirası 4598 sayılı Kanunla verilmekte olan üst derece maaş farklarına taallûk etmek

tedir. 

1 825 500 Yekûn 
456 375 lirası ise maaş tertibindeki 1 825 500 liranın % 25 şi olup 6211 sayılı Kanun mucibin-

ce verilmekte olan tahsisat karşılığı olarak hesap ve ilâve edilmiştir. 

2 281 875 Yekûn 

2. Ayni faslın 20 nci açık maaşı maddesine 1955 yılı için açıkta kimse bulunmadığından 1 lira 
konulmuştur. 

3. 202 nci ücretler faslına 1954 yılı bütçesine nazaran 113 963 lira fazlasiyle konulmuş olan 
251 063 liralık tahsisat bağlı (D) işaretli cetvelde de arz olunduğu üzere Maliye Vekâletiyle yapı
lan muhabere ve varılan mutabakat neticesinde yeniden satın alınacak büyük muhasebe makine
leri için ilâvesi zaruri bulunan 1 aded seksiyon şefi ile 32 adod mekanoğrafm 6 aylık ve 1 ciltçi 
yardımcısı ile 3 aded tasnif çinin bir senelik ücret tutarları ile (D) cetveli yekûnu olan 200 850 lira
nın % 25 şi hesabiyle konulan tahsisat karşılığı olup müfredatı aşağıda arz olunmuştur. 

137 100 1954 yılı (D) cetveli yekûnu 
63 750 Yeniden ilâve edilen seksiyon şefi, makenograf, tasnifçi ve gece bekçisi ücretleri. 

200 850 Yekûn 
50 213 D cetveli yekûnu olan 200 850 liranın % 25 i olup 6211 sayılı Kanunla verilmekte 

olan tahsisat karşılığı. 
/ 

251 063 Yekûn 

4. 203 ncü merkez geçici hizmetliler ücreti faslına geçen yıl gibi 15 000 lira tahsisat konul
muştur. 

5. 206 neı faslın 10, 20, 30 ncu çocuk zammı doğum ve ölüm yardımları maddelerine 1954 
yılındaki tahsisat aynen konulmuştur. 

6. 207 nci (Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi mucibince ödenecek pa
ra mükâfatı) faslına lüzumunda münakale yoliyle tahsisat temini maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

7. 209 ncu (5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu madde
leri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslına maaş ve ücret tertipleri mec
muu olan 1 825 500 4- 200 850 = 2 026 350 liranın % 5,5 u hesabiyle 111 450 lira konulmuştur. 

8. 210 ncu (temsil tahsisatı) faslına; hususi kanunu mucibince Divanı Muhasebat Reisine ay
da 250 lira üzerinden verilmesi gereken temsil tahsisatının b}r senelik tutarı olarak 3 000 lira 
konulmuştur, 
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9. 301 nci büro masrafları faslının; 

A) 10 ncu kırtasiye maddesiyle 20 nci döşeme ve 30 ncu demirbaş maddelerine 1954 yılın
daki tahsisat aynen konulmuştur. 

B) Aynı faslın 40 nci öteberi maddesine bu yıl 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira tahsisat tek
lif edilmiş olup ilâve edilen miktar Pasif Korunma Nizamnamesi mucibince itmamı icabeden yan
gın söndürme ve diğer malzeme ile kadronun fazlalaşmış bulunması hasebiyle çoğalan diğer mü
teferrik ihtiyaçlar karşılığı olarak hesap ve tahmin edilmiştir. 

C) 50 nci aydınlatma maddesine geçen yıla nazaran fazla konulan 7 442 liralık tahsisat yeni
den satmalmacak büyük muhasebe makineleriyle halen mevcut ve ilerde satmalmması mukarrer 
diğer hesap makinelerinin elektrik sarfiyat bedeli ve dairenin donanma tesisatının ıslahı için ilâve 
edilmiştir. 

D) Aynı faslın 60 nci ısıtma maddesine geçen yıla nazaran fazla olarak konulan 558 lira, kam
yon ücreti ve odun fiyatlarının artmış bulunması sebebiyle ilâve edilmiştir. 

10. 303 ncü basılı kâğıt ve defterler faslına geçen yıla nazaran 3 500 lira fazlasiyle 66 109 
lira tahsisat konulmuş olup fazla görünen 3 500; lira T. B. M. Meclisi matbaasına verilmekte olan 
kavanin mecmualarına ait kâğıt bedeli karşılığıdır: 

11. 304 ncü faslın 10 ncu posta ve telgraf ücretleri maddesine geçen yıl olduğu gibi 12 500 
lira tahsisat konulmuştur. Aynı faslın 20 nci telefon masrafları maddesinde geçen .yıla nazaran 
5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira tahsisat teklif edilmiş ve bu fazlalık; halen 70 numara üzerinde ça
lışmakta olup geçen yıllarda tahsisat kifayetsizliğinden tevsi edilememiş bulunan 100 lük telefon 
santralinin tevsi masrafiyle lüzumu olan yeni telefon makinelerinin satmalma bedeli ve tevsi 
dolayısiyle telefon idaresine ödenecek abone ve konuşma bedellerini karşılamak maksadiyle ilâve 
edilmiştir. 

12. 306 nci giyecekler faslına D cetvelindeki hizmetlilerin elbise, palto, kundura ve iş gömleği 
ve iş elbisesi ve postal bedeli olanak hesap ve tahmin olunan 42 155 lira tahsisat konulmuştur. 

13. 307 nci yolluklar faslının 10 ncu sürekli görev maddesine geçen yıla nazaran 1 000 lira faz
lasiyle 4 000 lira konulmuş ve bu fazlalık Harcırah Kanunu mucibince yükselmiş bulunan yevmi
yeler ile mutat nakil vasıtalarına yapılmış olan zamları karşılamak maksadiyle ilâve edilmiştir. Aynı 
bölümün 20 nci geçici görev ve 30 ncu ecnebi memleketler yolluğu maddelerine geçen yılki tahsisat 
aynen konulmuştur. 

14. 308 nci tedavi masrafları faslına; halen hastanelerde ve sanatoryumda tedavi görmekte olup 
tedavileri uzun sürecek olan hasta memurların hastane tedavi ücretleriyle ilâç ve sair masrafları kar
şılığı olarak geçen yılki tahsisata nazaran 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tahsisat teklif olunmuş
tur. 

15. Maliye Vekâletince tesbit edilmiş bulunan esasa göre makam otomobillerinin hepsinin tek tip 
olması hasebiyle ve yeni alman Buik marka otomobilin fazla benzin sarf etmekte bulunması göz önün
de tutularak 309 ncu faslın 10 ncu riyaset otomobili işletme maddesine diğer devair makam otomo
billeri, için 1954 yılında konulmuş bulunan tahsisata muvazi olarak bu yıl 437 lira fazlasiyle 2 000 li
ra ve aynı faslın 12 nci işletme maddesine de 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

16. 403 neü temsil masrafları faslına geçen yıl olduğu gibi 1 500 lira konulmuştur. 

17. 451 nci yayın masrafları faslının 10, 20, 30 ncu maddelerine geçen yıl bütçesiyle verilmiş 
olan tahsisat aynen konulmuştur. 
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18. 456 ncı düşünülmeyen giderler fasliyle 476 ncı kurs masrafları faslına geçen seneki tahsisat 

aynen konulmuştur. 

19. 501 nci geçen yıl borçları ve 502 nci eski yıllar borçları fasıllarına icabında münakale su
retiyle tahsisat temin edilmek üzere birer lira konulmuştur. 

20. 601 nci çeşitli yardımlar faslına geçen yıl olduğu gibi bu yılda 5 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 

Yatırımlar 

21. 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar faslına geçen yıl olduğu gibi 25 000 lira konul
muştur. 

22. 741 nci yeni yapı ve esaslı onarmalar faslına konulan 145 000 liradan 112 316 lirası Divanı Mu
hasebat binası çatı tamiratına ait olarak Nafıa Vekâletince hazırlanan keşif evrakı mucibince ve geriye 
kalan 32 684 lirası ise 25 seneden beri kullanılmakta olan kalorifer ocaklarının ve tesisatının esaslı 
bir surette tamir ve bir kısmının t'ecdidi için konulmuştur. 

23; 751 nci (Satınalmacak muhasebe makinaları bedeli ile her türlü masrafları) faslına konu
lan 900 000 liralık tahsisat Maliye Vekâletiyle yapılan muhabere ve varılan mutabakat neticesinde 
hesapların mütenazıran cem ve teklifi ve Büyük Millet Meclisine sunulacak mutabakat beyanna
melerinin süratle tanzim ve ihzarı için satmalmması takarrür eden büyük muhasebe makinaları-
nm satmalına, tesis ve işletme ve sair masrafları karşılığı olarak bu yıl bütçesine konulmuştur. 

24. Bütçenin gerek A / l ve gerek A/2 cetvellerinde 1954 yılı bütçesine nazaran bâzı fasıllara 
yapılan fazlalık ile noksanlıklara ait rakamlı ve izahlı cetvel ilişiktir. 

1954 yılı bütçesine nazaran 1955 yılı bütçe teklifinde görünen fazlalık ve noksanlık sebeplerini 
gösteren cetvel 

Fazlası Noksanı 
F. M. Lira Lira İzahat 

201 10 456 375 Memurlar maaş tertibindeki (1 825 500) liranın % 25 i olup ik
ramiye tahsisatı olarak bu fasla ilâve edilen 

1 350 1954 yılında maaş tertibinden açık maaşı maddesine aktarılmış 
olan (Halit Birtek için). 

168 Murakıp Mazhar Solakoğlu için maaş tertibinden 501. geçen yıl 
borçları faslına aktarılmış olan (1954 yılında) 

201 20 1 350 1954 yılında maaş tertibinden açık maaşı tertibine aktarılmış 
olan ve 1955 yılma konulmıyan (Halit Birtek için). 

202 63 750 (D) cetveline ilâve edilen (1) aded seksiyon şefi ile 32 aded me-
kanografm 6 aylık ücret tutarları ile (1) gece bekçisi, (1) ciltçi 
muavini ve (3) tasnif çinin bir senelik ücret tutarları olarak ilâ
ve edilen. 

50 213 (D) cetveli yekûnu olan (200 850) liraya % 25 hesabiyle ilâve 
edilen ikramiye tahsisatı. 

209 3 506 v Maaş ve ücretler yekûnu baliği üzerinden hesabedilen % 5,5 
emekli keseneği karşılığı fazlası olarak ilâvesi gereken. 



Fazlası Noksanı 
M. Lira Lira 

303 

306 

307 20 

308 

S08 

301 40 10 000 

301 50 7 442 

301 60 558 

3 500 

304 20 5 000 

26 501 

307 10 1 000 

12 

3 000 

116 

309 10 437 
309 > 20 500 
501 

505 

206 

59 

633 428 1 705 
751 900 000 

752 22 000 

1 533 428 23 705 

îzahat 

Pasif korunma tesisatının itmamı ve diğer artan ihtiyaçların 
karşılanması için evvelce bir kalemde bildirilen rakama dâhil 
(5 000) liralık ilâveden başka bu kere daha (5 000) lira ilâvesi 
icabetmiş ve bu tertibe son şekle göre (10 000) lira ilâve edil
miştir. 
Yeniden satmalmacak büyük muhasebe makineleriyle elektrikli 
diğer hesap makinelerinin cereyan sarfiyat bedeli ve halen nok
san bulunan bina donanma tesisatının itmamı için aydınlatma 
maddesine bu miktar ilâve edilmiştir. 
Nakil vasıtaları ücretlerinin artması ve odun fiyatlarının yüksel
miş bulunması hasebiyle yapılan hesap neticesinde ısıtma madde
sine (558) lira ilâve edilmiştir. 
Gerek Kavanin Mecmuasının B. M. M. Matbaasına verilen kâğıt 
bedeli ve gerek daire matbua ihtiyacının karşılanması zarureti 
karşısında (3 500) lira ilâve edilmiştir. 
Halen 70 numara üzerinden çalışmakta olup ihtiyacı tamamen 
karşjilıyamıyan 100 lük telefon santralinin tevsii ve lüzumu olan 
yeni telefon makinalarmın mubayaası için ilâve edilmiştir. 
(D) cetveline ilâve edilen yeni-hizmetliler için yapılan hesap ne
ticesinde lüzumu olan giyecek karşılığı olarak 306. fasla (26 501) 
lira fazla konulmuştur. 
Harcırah Kanunu mucibince tesbit edilen yevmiyelere ve nakil 
vasıtalarına yapılan zamlara nazaran bu yıl (1 000) lira fazla ko
nulması derpiş edilmiştir. 
Murakıp Rahmi YüceFin zaruri masrafları karşılığı için 307. fas
lın 20. maddesinden tenzilen 501. geçen yıl borçlan faslına akta
rılan. 
Halen hastane ve sanatoryumlarda tedavi gören memurlarımızın 
temadi eden ve ne vakit geçeceği malûm olmıyan tedavi ve ilâç 
bedelleri de göz önünde tutulmak suretiyle tedavi ücretleri faslına 
(3 000) lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 
308. tedavi masrafları faslından hastanelere ödenmek üzere (1953 
yılı borcu) 501. fasla aktarılan. 
Diğer devair misillû benzin bedeline ilâve edilen 

» » » otomobil tamir bedeline ilâve edilen 
Yukarda arz edildiği üzere maaş tertibinden 168, harcırahtan 12 
ve tedavi ücretinden 116 liranın 501 nci bölüme aktarılmış olup 
bu yıl bu fasla tahsisat konulmadığından tenzil edilmiştir. 
Murakıplardan birinin eski yıllar harcırahı olup ödenmiş olmak
la bu yıl bütçesine konulmadığından tenzil edilmiştir. 
A / l cetveli fazlalık ve noksanlık yekûnu 
A/2 : 
Yeni satmalmacak muhasebe m akmalar] bedelleri için ilâve 
edilen 
Otomobil satmalma bedeli olup bu yıl bütçesine konulmamış 
olan 
A / l ve A/2 eetvelleri umumi yekûnu (fazlalık ve noksanlık) 



Divani Muhasebat kadro cetveli (No. 1) 

D. Aded Memuriyet unvanı 

1 
2 
3 
3 
6 
7 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 

10 
10 
11 
12 
13 
9 

1 
4 

12 
1 
2 
2 
3 
7 

23 
43 
55 
65 
50 
20 

1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

15 
25 
70 
1 

Beis 
Daire reisi 
Âza 
Müddeiumumi 

» Mv. 
» •» 

Temyiz kurulu raportörü 
Uzman murakıp 
Başmurakıp 
Sınıf 1. Murakıp 

» 2 . » 
» 3. » 
» 4 . » 

Murakıp Mv. 
Umumi kâtip 
Umumi heyet raportörü 
Daire raportörü 
Şube müdürü 

» » 
» » 
» » Mv. 

İlâm şefi 
Mümeyyiz 
Levazım ve ayniyat memuru 
Tetkik memuru 
Zabıt, tasnif dosya memuru 
Kâtip 
Daire doktoru 

Asli 
Lira 

150 
125 
100 
100 
70 
60 
80 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
50 
35 
35 
30 
25 
20 
40 

Tutan 
Lira 

1 000 
875 
750 
750 
475 
400 
550 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
350 
250 
250 
225 
200 
175 
300 

Aylık 
Lira 

1 000 
3 500 
9 000 

750 
950 
800 

1 650 
4 375 

12 650 
20 425 
22 000 
22 750 
15 000 
5 000 

750 
625 

2 200 
1 425 

400 
350 
3(KT 
350 

1 500 
250 

3 375 
5 000 

12 250 
300 

Yıllık 
Lira 

12 000 
42 000 

108 000 
9 000 

11 400 
9 600 

19 800 
52 500 

151 800 
245 100 
264 000 
273 000 
180 000 
60 000 

9 000 
7 500 

26 400 
17 100 
4 800 
4 200 
3 600 
4 200 

18 000 
3 000 

40 500 
60 000 

147 000 
3 600 

419 148 925 1 787 
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4598 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan üst derece farkları 

(No. 2) 

Aded 

1 
6 
4 
5 
8 

12 
12 
5 

12 
3 

Maaşı asli 
Lira 

125-150 
80-90 
70-80 
60-70 
50-60 
40-50 
35-40 
30-35 
25-30 
20-25 

Beherinin 
1 aylık farkı 

Lira 

125 
75 
75 
75 
50 
50 
50 
25 
25 
25 

Mecmuunun , 
1 aylık farkı 

Lira 

125 
450 
300 
225 
400 
600 
600 
125 
300 
75 

Mecmuunun 
yıllığı 
Lira 

1 500 
5 400, 
3 600 
2 700 
A 800 
7 200 
7 200 
1 500 
3 600 

900 

68 3 200 38 400 

BAŞVEKÂLET 

Başvekâlet 1955 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 841 399 lira fazlasiyle 4 312 405 lira olarak tes-
bit edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin taallûk eylediği fasıl ve maddeleriyle mucip sebepleri 
aşağıda gösterilmiştir. Hizmetin ifasına yeteceği tahmin edilen diğer fasıUardaki tahsisat geçen yı
lın aynı olarak teklif edilmiştir. . ' . 

F. : M. 

101 12 Devlet Vekilleri tahsisatı : 
Devlet Vekilliği ihdas edilmiş olduğundan 5857 numaralı Kanun gereğince ayda 450 
liradan verilmekte olan tahsisatın bir senelik tutarı olup bu icapla geçen yıla nazaran 
fazla teklif edilmiştir, 

201 10 Memurlar maaşı : 
6330 sayılı Teşkilât Kanunu ile kadroya ilâve edilen 27 memurla birlikte fazla kadro
nun istilzam ettirdiği bir yıllık tahsisat tutarı ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince bir ve iki üst derece alanlarla 1955 yılında aynı hükme tevfikan alacak 
olanların tahsisat tutarları yekûnu ile 6211 sayılı Kanun gereğince tahsisatın % 25 
tutarı 158 475 lira ki ceman 350 775 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

201 20 Açık maaşı : 
Vukuu muhtemel ihtiyaçları karşılamak maksadiyle 3 750 lira konulmuştur. 
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202 Hizmetliler ücreti : 
6414 sayılı Kanunla alman 7 hizmetli kadrosunun istilzam ettirdiği tahsisatın bir yıl
lık tutarı ile hizmet ihtiyacını karşılamak üzere 300 lira ücretli 2 ve 250 lira ücretli 
2 daktilo ve 225 lira ücretli bir marangoz ve 200 zer lira ücretli 2 müvezzi kalrosu-
nun ilâvesi ve 3 senedir aynı ücreti alan 1 kaloriferci ile bir müvezzinin aylık ücret
lerine 50 şer lira ve 6211 sayılı Kanun gereğince tahsisatın % 25 tutarı olan 49 275 lira 
zam edilmesi neticesi geçen yıla nazaran 82 875 lira fazla teklif edilmiştir. 

203 10 Geçici hizmetliler ücreti : 
Arşiv tasnif işlerinde çalıştırılmak üzere geçen yıl alman kadro bu yıl için de muhafa
za edilmiş yalnız 6211 sayılı Kanun gereğince tahsisatın tutarının % 25 i olan 23 750 
lira bu zaruretle artırılmıştır. 

206 10 Çocuk zammı : 
20 Doğum yardımı : 
30 ölüm yardımı : 

2 000) 6330 sayılı Teşkilât Kanunu ile 27 kadro ilâve olarak alınmış olduğundan çocuk 
800) adedi artmış olup muhtemel doğum ve öljüm vakalarını da karşılamak üzere 

1 000) bu maddelere hizalarında gösterilen miktarda zam yapılması zaruri görülmüştür. 

209 Emekli keseneği : 
Aylık ve ücret fasıllarına konulan tahsisatın giriş ve terfi farklarını karşılamak üzero 
% 5,5 nispetinde hesap edilerek konmuş bulunmaktadır. 

801 11 Kırtasiye : 
Mevcut tahsisat ihtiyacı karşılıyamadığmdan 6414 sayılı Kanunla 1 500 liralık munzam 
tahsisat alınmıştır. 1955 yılı için 7 000 liraya ihtiyaç olacağı tahmin edildiğinden bu 
zaruretle 2 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

12 Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiye : 
Mevcut tahsisattan 1 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından aktarma suretiyle 1 000 
lira alınarak ihtiyaç görülen aydınlatma maddesine nakledilmiştir. 1955 yılı içinde bu 
miktarın yeteceği tahmin edildiğinden 1 000 lira noksanı ile teklif olunmuştur. 

21 Döşeme : 
Yeni binaya nakil edildikten sonra ihtiyaç görülen döşeme levazımının her sene bir kıs
mı alınmakta ise de henüz ihtiyaç tamamlanamamıştır. 

41 öteberi masrafları : 
6330 sayılı Kanunla kadrolar artırılmış ve hizmet genişlemiştir. Bu icapla geçen yıl tah
sisatı 3 000 lira artırılmıştır. 

301 42 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi masrafları : 
Temizlik malzemesi fiyatlarındaki artış dolayısiyle mevcut tahsisatın yetmiyeceği 
tahmin edildiğinden 250 lira fazla konmuştur. 

51 Aydınlatma : 
istanbul'da bulunan arşiv dairelerinin aydınlatma masrafı, mevcut tahsisatın yet
mediği anlaşıldığından bu zaruretle 500 lira ilâve edilmiştir. 

52 Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma : 
Mevcut tahsisat yetmediğinden yıl içinde bu maddeye aktarma suretiyle 1 000 lira 
zam edilmiş bulunmaktadır, önümüzdeki yıl ihtiyacını karşılamak üzere 900 lira 
artırılması zaruri görülmüştür. 
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303 11 Başvekâlet : 
Bu yıl için bütçeye konmuş olan tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşılmış ve 6414 sa
yılı Kanunla 500 lira munzam tahsisat alınmıştır. 1955 yılı ihtiyacını karşılamak 
üzere 1 300 liranın ilâvesine zaruret görülmüştür. 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Bütçeye konmuş olan tahsisatın sene sonuna kadar yetmiyeceği anlaşıldığından 
6414 sayılı Kanunla 500 liralık munzam tahsisat alınmıştır. 1955 yılı ihtiyacını kar
şılamak üzere 700 lira fazla konması zaruri görülmüştür. 

21 Telefon masrafları : 
Telefon konuşma bedellerinin aylık vasatisini nazara alarak mevcut tahsisatın sene 
sonuna kadar yetmiyeceği anlaşılmış ve 6414 sayılı Kanunla 15 000 liralık munzam 
tahsisat alınmış bulunmaktadır. 1955 yılı ihtiyacının da bundan aşağı olmıyacağı 
tahmin edildiğinden bu sebeple geçen yıla nazaran 15 000 lira fazla konmuştur. 

23 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon masrafları : 
Alınması düşünülen iki telefon, teknik imkânsızlık yüzünden henüz alınamadığı gi
bi önümüzdeki yıl içinde de yapılması ihtimal dâhilinde görülmemekte olduğun
dan bu maksatla artırılmış olan tahsisattan 1 500 lira düşülerek noksan teklif edil
mesine imkân hâsıl olmuştur. 

305 Millî Savunma Yüksek Kurulu kira bedeli: 
Yürürlükte bulunan kanun hükmüne göre eski kiranın % 200 fazla tutarı ödenmekte 
olup bu hesaba göre eski kirası 5 000 olan bina için 15 000 lira ve ayrıca garaj kirası 
olan 300 lira ile noter masrafı olarak da 250 lira ki ceman 15 550 lira verilmesi icabet-
mekte olduğundan bu miktara iblâğ zaruretiyle 7 550 lira ilâve edilmiştir. 

306 11 Başvekâlet: 
6414 sayılı Kanunla ücretli kadrolar artırılmış ve aynı kanunla 1 750 lira munzam 
tahsisat verilmiştir, önümüzdeki yıl zarfında muayyen olan giyecek eşyasını temin 
edilmek üzere eşya fiyatlarındaki artış da nazara alınarak 5 680 lira fazla teklif olun
muştur. 

307 10 Sürekli görev yolluğu: 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükmü nazara alınarak geeen yıla nazaran 500 lira fazla 
konmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu: 
1954 bütçesine konmuş olan tahsisatın kifayet etmiyeceği nazara alınarak 6414 sayılı 
Kanunla 2 500 lira munzam tahsisat alınmış ise de bu miktarın da ihtiyaca kâfi gel-
miyeceği anlaşıldığından ayrıca maddeler arasında yapılan münakale ile bu maddeye 
12 500 lira daha ilâve edilmiş bulunmaktadır. 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yev
miyeler artırılmış olduğundan bu sebeple gecen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle 
teklif edilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

308 Tedavi masrafları ve yollukları: 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmüne tevfikan hasta memurlara verilmekte 
olan tedavi masrafları kadroları artırılmış olması dolayısiyle 1 000 lira fazla teklif 
edilmesi zaruri görülmüştür. 

309 11 Başvekâlet otomobilleri işletme masrafları : 
işletmeye mütaallik yağ bedelleri ile lâstik gibi ihtiyaç maddelerinin tedarikine mev
cut tahsisat kâfi gelmediğinden bu zaruretle 4 000 lira fazla teklif olunmuştur, 
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13 Devlet vekilleri otomobilleri işletme masrafları : 
Mevcut tahsisat 3 Devlet Vekili otomobillerinin işletme masraflarına kâfi gelmediğin
den 6414 sayılı Kanunla 2 500 lira munzam tahsisat alınmış ise de bunun da sene so
nuna kadar yetmiyeceği anlaşılmaktadır. 1955 yılı ihtiyacı için tahsisatın 10 000 li
ra artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

14 Devlet vekilleri otomobilleri onarma masrafları : 
Devlet vekilleri otomobillerinin onarma masrafları tahsisatı sene sonuna kadar olan 
ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılarak 6414 sayılı Kanunla 2 000 liralık munzam tah
sisat alınmış ise de bunun da yetmiyeceği ve 1955 yılı ihtiyacı için 10 000 liraya ih
tiyaç olacağı tahmin edilmiş ve bu zaruretle 6 000 lira fazla teklif olunmuştur. 

21 Basımevi kamyoneti ve motosikletleri işletme masrafları : 
Mevcut kamyonet her gün intişar etmekte olan Resmî Gazete tevziatında ve diğer 
nakil işlerinde ve motosiklet ise tashih işlerinde devamlı olarak hali faaliyette bulun
duklarından işletme tahsisatı kifayet etmemektedir. 

41 Ecnebi misafir otomobilleri işletme masrafları : 
Mevcut otomobiller çok eski olduklarından işletme masrafları da çok olmaktadır. Bu 
suretle 2 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

42 Ecnebi misafir otomobilleri onarma masrafları : 
Bu işe tahsis edilmiş bulunan Ford ve Şavrole marka iki otomobil çok eski oldukla
rından sık sık bozulmaktadır. Tamir masrafları da yükselmiş bulunduğundan bu se
beple 1955 yılı için 500 lira fazla teklif edilmiştir. 

örtülü tahsisat : 
1955 yılı için 250 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

11 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak nakil vasıtaları : 
Devlet Vekilliği makamı için alınacak bir otomobil ile ecnebi misafirlere tahsis edilmiş 
olan otomobillerin ikisi de çok eskimiş ve yıpranmış olduklarından bunların yerine alı
nacak otomobillerin satınalınmasını teminen ve Maliye bütçesine nakledilmek üzere 
75 000 lira teklif edilmiştir. 

DEVLET ŞÛRASI REİSLİĞİ 

10 Memurlar maaşı : 
752 100 Teşkilât Kanununa bağlı cetveldeki kadro maaşları tutan 
90 300 4598 sayılı Kanuna göre halen üst derece maaşiyle tazminat alanların farkı 
25 800 1955 malî yılı sonuna kadar üst derece maaşiyle tazminat alacakların 

farkı 
217 050 Tahsisat karşılığı (Maaş tutarının dörtte biri) 

1 085 250 Yekûn 
20 Açık maaşı : 

Vekâlet emrine alınması muhtemel memurların açık maaşlariyle tahsisatlarını karşı
lamak üzere 12 500 lira konulmuştur. 
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202 Hizmetliler ücreti : 
A) Artmakta olan idare dâvalarına ve Devlet Şûrasına mevdu diğer vazifelere ait 
ilâmlarla sair mukarreratm ve muhaberatın yazılması işi mevcut daktilo kadrosiyle 
başarılamıyacak hal almıştır. Diğer taraftan, ilâm yazılması gibi hususi dikkat ve 
itinaya ihtiyaç gösteren yazı işlerinin matlup ş'eraiti haiz olmıyan elemanlar ile 
başarılması mümkün olmadığından 2 aded 250 şer lira ücretli daktilo kadrosu ilâve 
edilmiştir. 
B) 4904 sayılı Kanunla teşkilâtın tevsii ve yeni daireler ihdası neticesinde fazlala-
şan kadro adedine mukabil hademe kadrosuna ilâve yapılmamış, bu yüzden hiz
meti sarsacak mahiyette sıkıntılar başgöstermiştir. ö te yandan, gece bekçiliği vazi
fesi, mevcut hademelerden birine gördürülmekte ise de bu tarzı istihdam ihtiyaca 
ve işin mahiyetine tekabül etmemekte olduğundan, 3 hademe ile 1 gece bekçisi 
kadrosunun ilâvesi cihetine gidilmiştir. 
C) Mevcut asansörün ehliyetli bir kimsenin nezareti altında çalıştırılması lüzumu 

( sabit olduğundan D cetveline 100 lira ücretli 1 aded asansöreü kadrosunun ilâvesi 
teklif edilmiştir. 
Yukarda arz olunan esbaba binaen ve tahsisat karşılığı olarak konan 14 850 lira 
ile birlikte bu fasla geçen yıla nazaran 26 850 lira fazlasiyle 74 250 lira tahsisat ta-
lebedilmiştir. 

206 10 Çocuk zammın : 
Mevcut 19 000 liralık tahsisat aynen konulmuştur. 

20 Doğum yardımı : 
Geçen senelerdeki doğum adedine göre mevcut 1 800 liranın ihtiyacı karşılıyabile-
ceği tahmin edilmiştir. 

30 ölüm yardımı : 
Geçen sene bütçesinde mevcut 3 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Giriş ve artış kesenekleri de nazarı itibara. alınarak maaş ve ücret tutarlarının yüzde 
beş buçuğu bilhesap 51 018 lira konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanuna göre ayda 250 lira hesabiyle 3 000 liradan ibarettir. 

301 10 Kırtasiye : 
Mevcut 6 000 lira kırtasiye ihtiyacını ancak karşılıyabileceğinden aynen teklif edil
miştir. 

20 Döşeme : 
1 000 lira ile döşeme mubayaa ve tamiratı tasarrufla temin edilebilmektedir. 

30 Demirbaş : 
Kullanılamıyaeak hale gelen yazı makinelerinin yerine 3 aded makine alınması zaruri 
görüldüğünden bu fasla 1 000 lira fazlasiyle 2 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Dairenin zil tesisatının ıslah ve tamir© ihtiyacı olduğu gibi odaların muşambalattırıl-
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ması dolayısiyle cila masrafı diğer masraflara inzimam etmiş olduğundan, bu fasla 
500 lira fazlasiyle 3 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Mevcut 1 500 liralık tahsiat, elektrik cereyan bedeli ile ampul ihtiyacına tekabül et
mekte olduğundan aynen muhafaza edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Bu fasılda mevcut 2 500 liranın, resmî defter ve formül ihtiyacını karşılayabildiği an
laşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

304 10 Posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen senelerdeki sarfiyata nazaran 11 000 liranın kifayet edeceği anlaşılmakla aynen 
teklif edilmiştir. 

20 Telefon masrafları : 
Alman tasarruf tetbirlerine rağmen bu tertipte mevcut para yetmemekte ve aktarma 
suretiyle tahsisat temini cihetine gidilmektedir. Bu sebeple 400 lira fazlasiyle 1 500 
lira tahsisat talebedilmiştir. 

306 Giyecekler : 
D cetveline ilâvesi teklif olunan 5 müstahdemle birlikte 24 kişiye baliğ olan personelin 
giyecek ihtiyacını karşılıyabilmek üzere geçen yıla nazaran 1 300 lira fazlasiyle 4 800 
lira kqnulmuştur. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
Emekliye ayrılacak olanlarla naklen tâyin edileceklerin, yeni Harcırah Kanunundaki 
hükümlere göre tahakkuk edecek yolluklarını karşılıyabilmek maksadiyle, geçen yıla 
nazaran 1 000 lira fazlasiyle 1 500 lira tahsisat talebedilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Harcırah Kanununda mevcut hükümler muvacehesinde 750 liranın kifayet etmemesi 
ihtimaline binaen 500 lira fazlasiyle 1 250 lira olarak teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları : 
2 000 liranın, tedavi masraflarını karşılıyabileceği tahmin edilerek aynen muhafazası 
cihetine gidilmiştir. 

309 11 Reislik otomobili işletme masrafları : 
2 000 lira işletme masrafına kifayet etmekte olduğundan aynen teklif olunmuştur. 

12 Reislik otomobili tamir masrafları: 
Mevcut 1 000 liralık tahsisat bu yıl da muhalaza edilmigtir. 

451 10 Satmalma ve abone: 
Normal olarak her sene satınalınan eserlerden ve cilt masraflarından başka, Devlet Şû
rası âzasından Abdürrahman Şeref Hocaoğlu tarafından 2 seneden beri çalışılmak su
retiyle hazırlanan ve tabettirilmek üzere bulunan Devlet Şûrası kararlarının alfabetik 
bir özetiyle, mecmualarda neşredilmemiş diğer emsal karar ve hulâsaları muhtevi ve 
bir iki cilt tutacak kitaptan üç dört yüz adedinin satmalmması düşünüldüğünden bu 
fasla 10 000 lira fazlasiyle 12 200 liralık tahsisat talebedilmektedir. 

20 Başka her çeşit masraflar: '*' • • 
3 ayda bir kere neşredilmekte olan Devlet Şûrası kararlar mecmuasının muntazaman 
intişarını temin edebilmek için geçen yıllarda olduğu gibi 7 800 lira tahsisat konul
muştur. 
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501 Geçen yıl borçları: 
Faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur, 

502 10,20 Eski yılar borçları: 
Faslın muhaafzası için 1 lira konulmuştur, 

BASIN - YAYIN VE TURİZM UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 1955 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 1 750 "336 
lira fazlasiyle 17 651 796 lira olarak tesbit edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin taallûk ettiği fasıl 
ve maddeleriyle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. Hizmetin ifasına yeteceği tahmin edilen 
diğer fasıllardaki tahsisat geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Bütün Orta Avrupa'da olduğu gibi komşumuz Lübnan, İsrail ve Mısır gibi bir kısım 
Orta - Doğu memleketlerinde büyük bir sanayiin doğmasına ve paranın süratle tedavü
lü ve karşılıksız döviz teminine imkân veren turizm hareketleri, Türkiye'ye karşı artan 
alâkaya muvazi olarak memleket dâhilinle gittikçe ehemmiyet kazanmış ve bu halin 
intacettiği iş hacmi Turizm Dairesi kadrosunun takviyesini icabettirmiştir. Bu icaba 
uyularak (L) cetvelinde mevkuf bulunan bir aded 70 lira maaşlı Şube Müdürlüğü 
kadrosu fiilî kadroya alınmış ve bu kadronun tutarı olan 5 700 lira ile 6211 sayılı Ka
nun mucibince tahsisatın % 25 tutarı olan 104 475 lira ki ceman 110 175 lira fazlasiy
le teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
• Bonn Hükümeti nezdinde bir Basın Ataşeliği ihdasına karar verilmesi (L) cetvelinde 

mevkuf bulunan 60 lira maaşlı bir Basın Ataşeliği kadrosiyle 35 lira maaşlı bir me
mur kadrosunun ve müzik yayınlarının inkişaf etmesi neticesi olarak da şimdiye kadar 
bir muavinle idare edilmekte olan istanbul Radyosu için 70 lira maaşlı Müzik Yayın
ları Şefliği kadrosunun fiilî kadroya alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. Geçen yıla 
nazaran bu maddede görülen 87 000 lira fazlalık bu kadroların tutarı ile 6211 sayılı 
Kanun mucibince tahsisatın % 25 i nispetinde yapılan ilâveden ibarettir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Açıkta bulunan memurlardan biri, başka dairede vazife aldığından tahsisatı tenzil edil
miş ve 6211 sayılı Kanun mucibince tahsisatın % 25 tutarı olan 3 318 lira ilâvesiyle 
19 320 lira teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Günden güne inkişaf etmekte olan Türkiye turizmim geliştirmek ve 6086 sayılı Turizm 
Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümlerini tatbik edebilmek üzere iç turizmi geliştirme 
turist müesseseleri murakabe ve Turizm iş Birliği Nizamnamesinin yürütülmesi, İstan
bul ve izmir'e ilâve olarak iskenderun'da da bir turizm bürosu tesisi için Turizm Daire-
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sinin; Türkiye'nin, gittikçe kuvvetlenen ve ehemmiyet kesbeden milletlerarası durumu 
karşısında siyasi şahsiyet ve devlet reislerinin bir ziyaret merkezi haline gelmesi, istan
bul ve îzmir radyolarında ayrı ayrı zamanlarda yayınlanmakta olan haberlerin mühim 
bir kısmının merkezden hazırlanması Foto - Film servisi ile Haberler Servisinin hizmetleri
ni mühim miktarda artmış olduğundan Tanıtma dairesiyle, Yayınlar ve Haberler daire
sinin; Hükümetimizle yabancı hükümetler arasında akdedilmiş olan muahedeler gereğin
ce yabancı memleket radyolarına o dillerde yayınlamak üzere konuşmalar hazırlatıp gön
derilmesi ve yabancı memleketlerden gelecek yabancı dillerdeki konuşmaların tercüme 
edilip radyolarımızda yayınlatılması, en çok dinlenen radyo yayınlarından radyofonik 
temsillerin daha iyi hazırlanmasını teminen bunların umum müdürlükte tetkiki ve pi
yes müsabakaları tertibi gibi hizmetlerin ifası için de radyo dairesinin yeni kadrolarda 
takviyesine zaruret hâsıl olmuştur. Geçen yıla nazaran fazla teklif edilen 210 525 lira, 
bu kadroların tutarı olan 99 900 lira ile 6211 sayılı Kanun mucibince tahsisatın '% 25 
tutarı olan 110 625 liranın ilâve edilmesinden ileri gelmiştir. 

Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
İstanbul ve İzmir'de açılmış ve İskenderun'da açılacak olan turizm bürolarında, de
niz yolu ile gelen turistlerle meşgul olmak, karadan gelenlerin taleplerini karşılamak 
ve bölgenin turizm etüdlerini yapmak üzere turizm büroları ve vilâyet temsilcilikleri 
yeni kadrolarla takviye edilmiş, ücretlerinin azlığı hasebiyle sik sık mahallî kâtip, 
daktilo ve hademe değiştiren ve yerlerine yenilerini bulmakta güçlük çeken Londra, 
Paris ve Waşington'daki basın ataşelikleriyle New - York Haberler Bürosu mahallî 
hizmetlilerinin aylıkları artırılmış ve Bonn'da açılmasına karar verilen basın ataşe
liği için yeni kadrolar konulmuştur. Radyolarda doğru telâffuzu ve güzel Türkçeyi 
hâkim kılabilmek için spikerliğin meslek haline getirilmesi zaruri görüldüğünden ka
liteli eleman temini için Ankara ve İstanbul radyolarına yüksek ücretli spikerlik 
kadroları ilâve edilmiştir. Ayrıca, yayın saatlerinin artması spiker adedinin de artma
sını intacettiği gibi hariçte mektebi olmıyan bu hizmet için yeni elemanlar alınıp ye
tiştirilmesi ve bu sahada mümarese sahibi olmaları için mevcut küçük ücretli spi
kerlik kadroları da adeden artırılmıştır. Teknik elemanların gerek İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve bankalarda, ger*k serbest hayatta dolgun aylık ve yevmiye ile çalış
tırılmaları karşısında radyolarımız, bu nevi eleman tedarikinde büyük müşkülâtla 
karşılaşmak ve mevcut elemanların muhafazası da mümkün olamamaktadır. Bu sebep
ten dolayı kadro adedinin artırılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur. Radyo neşriyatı
nın ıslahı sıkı bir murakabenin tesisine lüzum gösterdiğinden yabancı memleket rad
yolarında olduğu gibi memleketimizde de teşkilâtın tamamlanmasına ihtiyaç hisset
tirmiş ve müzik yayınları program memuru, yayın takipçisi, program prodoktörü ve 
bunlarla ilgili memur kadroları ihdas edilmiştir. Yeni bir hizmet olarak haberlerin 
radyolarda ayrı ayrı zamanlarda ve kısmen mahallen temini suretiyle yayınlanmasına 
başlanılmış olması, bu hizmetle ilgili yeni kadrolar ilâvesini ve bir kısım kadro adedi
nin de çoğaltılmasını zaruri kılmıştır. Geçen yıla nazaran fazla olarak konulmuş 
olan 067 650 liralık fark bu yeni ve artan kadroların tutarı 325 200 lira ile tahsisa
tın % 25 tutarı olan 342 450 lirayı teşkil etmektedir. 

Geçici hizmetliler ücreti .-
6128 sayılı Kanunla kurulmasına karar verilen üç radyo istasyonunun tesis ve in
şaatı işlerinde çalıştırılmak ve işin mahiyetine göre istihdam edilmek üzere geçen 
yıl 6, 7 ve 12 aylık olarak alman kadrolara, istasyonlar ihale edilmek üzere oldu
ğundan yeniden ilâveler yapılmış ve 1955 yılı için bu kadroların tahsisatı on iki ay-
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lık olarak hesaplanmıştır. Geçen yıla nazaran fazla teklif edilen 138 500 lira, artan 
kadroların tutariyle 6211 sayılı Kanun gereğince tahissatm % 25 nispetindeki tuta
rını teşkil etmektedir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Memleketimiz turizmine ilmî şekilde ve Avrupalıların edindiği tecrübelerden istifa
de edilerek yeni bir veçhe verilmesi faydalı görülmüş ve öteden beri turizm sana
yiini kurmuş, karşılama teşkilâtını genişleterek çalışmış, turistik propaganda saha
sında metotla iş görmüş ve hususiyle ikinci dünya harbinden sonra bu teşkilâtı ve 
turizm endüstrisini yeni baştan kurmak durumunda kaldığı için yeni bir turizm sa
nayiinin ve halk tipi otellerin meydana getirilmesinde ciddî bir tecrübe sahibi ol
muş bulunan Almanya'dan bir turizm ve Amerika veya filim sahasında ilerlemiş 
her hangi bir memleketten getirtilecek bir filim mütehassısının ücretlerini karşıla
mak üzere aylığı 2 şer bin lira hesabiyle geçen yıla nazaran 24 000 lira fazla ödenek 
teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve hizmetli kadrosuna nazaran bu faslın tutarı 136 530 lira tutmakta ise de, 
memurlardan bir kısmının müktesep maaşının almakta olduğu maaştan dun olması 
ve kadro yerine müktesep hak üzerinden emekli aidatı kesilmesi 120 000 lira ile 
hizmetin ifa edileceğini gösterdiğinden geçen yıla nazaran 10 000 lira fazla ödenek 
konulmuştur. 

10 Kırtasiye : - ' 
Geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 500 lira artırılmıştır. 

20 Döşeme : 
Genel Müdürlüğümüz yeni bir binaya nakledilmiş ve eski perdeler kullanılmaz hale 
gelmekle beraber pencerelere de küçük geldiğinden ihtiyaç karşılanamamış ve bu 
sebepten geçen yıla nispetle 4 000 lira fazla ödenek konulmasına zaruret hâsıl ol
muştur. 

30 Demirbaş : 
Genel Müdürlük hizmetlerinin her gün biraz daha artması, servislerin yeni kadro
larla takviyesini gerektirmiş ve bu sebeple evrak dolabı, yazı ve cetvel makineleri
nin temin edilebilmesi için ödeneği 3 000 lira artırılmıştır. 

60 Isıtma : 
Yeni bina için tahsis edilen kömür kontenjanına göre ödeneğine 500 lira zam ya
pılmıştır. 

10 Kırtasiye : 
Radyolarda yayın saatlerinin artırılmış ve İskenderun'da Turizm Bürosunun tesisi 
kararlaştırılmış ve geçen yıl ödeneği de kâfi gelmemiş bulunduğundan 2 000 lira 
ilâvesi zaruri görülmüştür. f 

40 öteberi masrafları: 
iskenderun'da turizm bürosunun tesisi kararlaştırılmış ve geçen yıl ödeneği de kâfi 
gelmemiş bulunduğundan 500 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

50 Aydınlatma: 
Yayın saatlerinin Ankara Radyosunda 4,30 ve istanbul Radyosunda .1,30 saat uzatıl
mış olması bu tertibe 18 000 liralık fazla ödenek konulmasını icabettirmiştir. 
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60 Isıtma: 
İskenderun'da bir turizm bürosunun kurulmasına karar verilmesi ve İstanbul Radyosu 
ihtiyacının evvelce konulan para ile temin edilememiş olması karşısında 8 000 lira. 
fazla teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri: 
Genel Müdürlük işlerinin gittikçe artması muhabereyi fazlalaştırdığı gibi, gerek talep 
ve gerek takdire müsteniden ecnebi memleketlere gönderilmekte olan prapaganda neş
riyatının posta ücretlerini karşılıyabilmek üzere ödeneğin 3 000 lira artırılması zaruri 
görülmüştür. 

21 Merkez telefon masrafları: 
Alman sıkı tasarruf tedbirlerine rağmen geçen yıl ödeneğinin kâfi gelmiyeceği anla
şılmış ve bilhassa haberlerin radyolarda ayrı ayrı zamanlarda yayınlanmasına başlan
mış olması ve Genel Müdürlükle İstanbul ve İzmir radyoları arasına kurulmuş olan 
Telex tertibatının arıza yaptığı sıralarda mühim ve müstacel haber ve direktiflerin bu 
radyolara zamanında yetiştirilmesi için şehirler arası mükâleme yapmak zorunda ka
lınması 2 000 liralık bir ilâve yapılmasını gerektirmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları 
Radyolarda iş hacminin genişlemesi, naklen yapılan yayınlara geniş yer verilmesi, İs
kenderun'da bir turizm bürosu kurulmasının kararlaştırılması ve geçen yıl ödeneğinin 
kâfi gelmemesi yüzünden bu tertibe 4 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Giyecekler : 
İhtiyacın 21 000 lira ile karşılanacağı tesbit edildiğinden 2 371 lira noksan teklif 
edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Harcırah Kanunu ile yevmiyeler artırılmış ve bu sebeple geçen yıl ödeneği kâfi gel
memiştir. Memleketimizi ziyarete gelenlere refakat ettirilen film operatörleri ve fo* 
toğrafçılarm ayrıca yurdumuzun muhtelif bölgelerine gönderilmesi ve turizm işleri-
le ilgili tekliflerin yapılabilmesi için ödeneği geçen yıla nazaran 10 000 lira artırıl
mıştır. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları: 
1955 yılında getirtilmesi düşünülen turizm ve film mütehassısının yolluk ve zaruri 
masrafları 10 000 lira olarak tahmin edildiğinden 2 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Gece ve gündüz resmî tatil günleri de dâhil günün 24 saatinde ve iki şoför tarafın
dan nöbetle çalıştırılan hizmet arabası için geçen yıl verilen tahsisat kâfi gelmediğin
den aktarma suretiyle hizmetin ifasına çalışılmakta ve bu sebeple ödeneği 1 120 lira 
artırılmış bulunmaktadır. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Yayın saatlerinin artırılmış olması ekip halinde çalışan teknisiyenlerin gerek gece 
geç saatlerde ve gerek sabahın erken saatlerinde iş mahalline getirilip götürülmeleri 
işini de çoğalttığından ve geçen yıl ödeneği de kâfi gelmediğinden aktarma ile hiz
metin ifası çarelerine tevessül edilmiş ve bu yüzden tahsisatı 4 500 lira artırılmıştır. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
1955 yılında ihtiyacın 2 000 lira ile karşılanacağı tahmin edildiğinden tahsisatı geçen 
yıla nazaran 4 000 lira noksan konulmuştur. 
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10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma : 
60 Isıtma : 

1 000 ] 
1 000 | 
1 000 I Bonn'da bir Basın Ataşeliği kurulması kararlaştırıldığından bu maddelere hi-
1 000 f zalarmda gösterilen miktarda zam yapılması zaruri görülmüştür. 
1 000 | 

500 J 
70 Posta, telgraf ve telefon masrafları : 

Basın Ataşelikleri ve Haberler Bürosunun iş hacmi genişlemiş ve bilnetice muhabera
tı da artmış bulunduğu gibi Bonn'da da bir Basın Ataşeliği tesisi kararlaştırılmış ol
duğundan ihtiyacı karşılamak üzere ödeneği geçen yıla nazaran 15 000 lira artırıl
mıştır. 

91 Sürekli görev yolluğu : 
Ataşeler arasındaki muhtemel tahvillerle Bonn'da açılacak Basın Ataşeliği ve memur
ları için tahsisatına geçen yıla nispetle 3 000 lira zam yapılmıştır. 

92 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği kâfi gelmemiş ve Bonn'da da bir Basm Ataşeliği açılması kararlaş
tırılmış bulunduğundan tahsisatı 2 000 lira artırılmıştır. 

99 Propaganda masrafları : 
Türkiye'nin gittikçe kuvvetlenen ve ehemmiyet kesbeden milletlerarası durumu kar
şısında memleketimizi yabancılara daha iyi tanıtabilmek için girişilen propaganda 
faaliyetlerinin daha semereli olması ve Bonn'da da bir Basm Ataşeliği açılabilmesi 
için ödeneğinin 116 500 lira artırılması zaruri görülmüştür. 

10 Müzik yayınları : 
Yaym saatlerinin Ankara Radyosunda 4.30, istanbul Radyosunda 1.30 saat artırılmış 
olması ve müzik yayınlarının ıslahı için alman kararlar daha kaliteli eleman kullanıl-
msını zaruri kıldığından tahsisatı geçen yıla nazaran 811 500 lira artırılmıştır. 

20 Söz yayınları : 
Yayın saatlerinin uzatılması, söz ve temsil yaymlariyle halkımızın kültür seviyesinin 
yükseltilmesi için konuşma ve konferanslara fazla yer verilmesi, sanatkârlara ödenecek 
ücretlerle çocuk ve okul ve öğrenci saatleri neşriyatı masrafiyle telif haklan karşılığı 
olarak tahsisatına geçen yıla nispetle 233 335 lira zam yapılmıştır. 

30 Elektrik ve muharrik kuvvet masrafları : 
1 . VIII . 1954 tarihinden itibaren tatbika başlanan yeni programa göre Ankara ve is
tanbul radyolannda yayın saatleri artırılmış ve aynea istanbul Radyosu 30 . VI . 1954 
tarihinden beri tam takati olan 150 kilovat üzerinden çalışmaya başlamış bulunduğun
dan geçen yıla nazaran tahsisatı 125 000 lira artınlmıştır. 

40 işletme ve başka her çeşit masraflar : 
Yayın saatlerinin uzatılması ve geceleri normal mesai saatleri dışında muhtelif ecnebi dil
lerde yapılan propaganda yayınlannda vazife alan teknik eleman yevmiyelerinin artınl-
ması, sabahın erken saatlerinde yapılmasına başlanan yayınlar için ayrı bir ekip ihtihda-
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mına mecburiyet hâsıl olması ve boyanmasına lüzum gösterilen istanbul Radyosu pilon-
larının muhafazası için ödeneğine geçen yıla nazaran 244 000 lira ilâve edilmiştir. 

50 Kısa dalga propaganda yayınları her türlü masrafları : 
Türkiye'yi tanıtmak gayesiyle şimdiki halde ön üç yabancı dilde on beş yabancı bölgeye 
yapılmakta olan yayınların kalitesini yükseltmek, yayınları artırmak, gerekirse daha ki
fayetli elemanlar bulup istihdam etmek, şimdiye kadar yapılmakta olan yabancı dillerdeki 
neşriyata ilâveten yeniden ve başka dillerde neşriyata başlamak, bütün bu neşriyata Tür-
kiyeyi tanıtıcı mahiyetteki konuşmaların miktarını artırmak, hitabedilen yabancı mem
leketlerin kendi musikilerine ait olmak üzere plâklar satmalmak suretiyle kısa dalga 
propaganda yayınlarının ıslah ve takviyesi, memleketimizin son zamanlarda genişliyen 
ve birkaç kat daha ehemmiyet kesbeden dış münasebetleri muvacehesinde elzem görülmüş 
olduğundan tahsisatının geçen yıla nazaran 129 000 lira artırılmasına zaruret hâsıl ol
muştur. 

10 Satmalma ve abone : 
Yerli gazete ve mecmualarla yabancı memleketlerden getirilmekte olan gazete ve mec
mualar ve bunlardan lüzum görülenlerin mümkün olduğu kadar vaktinde tetkiki za
rureti dolayısiyle uçakla getirtilmesi, memleketimizi ilgilendiren neşriyatın takibi ve 
mühim bir haber kaynağı olan Associated Rress Ajansının abone ve telif hakkına 
karşlık olarak ödeneğinin geçen yıla nazaran 11 t)00 lira artırılması zarureti görül
müştür. 

20 Başka her çeşit yayın masrafları : 
Yurdumuzu tanıtma mevzuunda neşri derpiş edilen eserlerin kâğıt, kaplık, dizgi, cilt, 
klişe, telif hakkı ve tercüme işlerinin 530 000 liraya yapılabileceği tesbit edilmiş ol
duğundan geçen yıla nazaran tahsisatı 290 000 lira artırılmıştır. 

30 Foto - Film Servisi masrafları : 
Memleketimizde muhtelif sahalarda vücuda getirilen kalkınma ve gelişmelerimizin fo
toğrafla tesbiti, 4 - 5 kopye çıkanlabildiği için yurdumuzda takriben mevcut altı yü
ze yakın sinemada ancak üç - dört senede gösterilebilen aktüalite ve dokümanter 
filimlerin, daha fazla kopye çıkarılarak memlekette cereyan eden hâdiselerle vücuda 
getirilen eserlerin beş altı ay zarfında Anadolu içerisindeki halkımıza da süratle gös
terilmesi ve bu 35 mm. lik filimlerin 16 mm. ye tahvili için lüzumlu cihaz, makine, 
montaj aletleri, negatif, pozitif, ses ve levander filimleri, fotoğraf kâğıdı, ecza ve iş
letme malzemesine karşılık tahsisatına 30 973 liranın ilâvesine zaruret hâsıl' olmuş
tur. 

40 Propaganda masrafları : 
Yabancı basın ve radyolar mensupla riyle muharrir, foto ve filim muhabirlerinin misa
fir edilerek bunlar vasıtasiyle memleketimiz hakkında gazete, mecmua, radyo, filim ve 
fotoğraf yayınlariyle gerekli propagandayı lâyıkiyle temin edebilmek ve yabancı basın
da yurdumuz hakkında yazılar neşrettirip radyolarda konferanslar verdirmek, gittikçe 
kuvvetlenen ve ehemmiyet kesbeden milletlerarası durumumuz karşısında muhtelif 
memleketlerden davet edilen Türk gazeteci gruplarına mukabele olmak üzere yurdumu
za davet etmek zorunda kalman gazetecileri ağırlamak, NATO memleketlerini birbirine 
tanıtmak maksadiyle tertiplenen gazeteci turlarına katılarak Türkiye'ye gelen gazeteci
lerin bütün masraflariyle, siyasi şahsiyet ve devlet reisleri refakatinde gelen gazeteci
lerin bilûmum masraflarını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatına 50 000 lira zam ya
pılmıştır. 
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Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları : 
Radyolarımızın lıaber bültenlerini en yeni haricî haberlerle takviye etmek, Sovyet Rus
ya ile peyklerinin Türkiye ve sulh cephemize mensup memleketler aleyhine yaptığı 
propaganda yayınlarını takip ve tesbit etmek bakımından hizmeti pek mühim olan rad
yo dinleme servisindeki diktafon makineleri eskimiş ve istifade edilemez bir hale gel
miş olduğundan yenilenmesine zaruret hâsıl olmuştur. Eskiden münhasıran Ankara 
Radyosundan verilerek diğer ralyolarımızca Ankara'dan naklen yayınlanan haber bül
tenlerinin îstanbul ve îzmir radyolarmca mahallen ve ayrı ayrı zamanlarda verilmesi 
tensibedildiğinden, hükümet merkezinden gereken haber ve direktiflerin istanbul ve 
izmir radyolarına ulaştırılmasını tem inen Genel Müdürlükle istanbul ve izmir radyo
ları arasında PTT işletme Genel Müdürlüğüne Telex tertibatı kurdurulmuştur. Bu se
beple yeniden alınacak diktafon makineleri ve telex'in hat ve makine kirası bedeliyle iş
letme masraflarına karşılık olarak tahsisatı geçen yıla nazaran 47 970 lira artırılmıştır. 

Kurum ve derneklere katılma payı : 
Avrupa radyo yayın birliğine üye olan devletlerin ödjemeye mecbur oldukları iştirak 
hisseleri miktarı o memleketin dinleyici sayısına ve birliğin Şubat 1950 tarihli esas 
mukavelenamesinin 15 nci maddesindeki nispetlere göre tâyin edildiğinden ve memle
ketimizde 1951 senesinde 373 037 aded radyo dinleyici sayısı bulunduğuna göre üçün
cü sınıf üzerinden iştirak hissesi ödenirken radyo dinleyici sayısı 1952 senesinde 477 726 
ya ve 1953 senesinde de 646 987 adedine yükselmiş olduğundan 5. inci sınıf üzerinden 
iştirak hissesi ödemek icabetmiş ve bu sebeple geçen seneki tahsisatı 3 641 lira fazlasiyle 
konulmuştur. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Üyesi bulunduğumuz milletlerarası resmî turizm teşekkülleri birliği, statüsü gereğince 
her sene ayrı bir memlekette toplanmaktadır. Henüz gelişmekte olan turizmimiz bakı
mından birliğin dört coğrafi bölge ve dört esas komisyonun faaliyetini takibetmek ica-
bettiğinden ve birliğin Orta - Doğu komisyonu başkanı bulunduğumuzdan bu komisyonu 
sık sık ve sıra ile muhtelif memleketlerde toplantıya çağırmak mecburiyeti vardır. Ko
misyon başkanı sıfatiyle birliğin icra komitesine dâhil olduğumuzdan, icra komitesi 
toplantılarına iştirak ve Orta - Doğu komisyonuna başkanlık etmek, ayrıca milletlerarası 
turizm birliğinin Londra'daki kongresine katılmak lâzımgeldiğinden gerek bu toplan
tılara ve gerekse radyo ve televizyon mevzuunda yapılmakta olan milletlerarası kongre 
ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve zaruri masraflarına karşılık geçen yıl 
tahsisatı 18 000 lira artırmıştır. 

Ajans tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve masrafları : 
izmir ve Adana şubelerinden sonra Diyarbakır, Erzurum ve Karadeniz sahillerinde 
mümessillikler ihdas edip haricî ve yurt haberlerini bu mmtakalar basınına süratle 
yetiştirmek, Atina muhabirliğine ilâve olarak New - York, Paris, Londra, Belçika, 
Kahire ve Bağdat ' ta muhabirlikler ihdas etmek, haber, spor, hususi, malî ve iktisadi 
bültenler yanında fotoğraf servisini genişletmek, yeni makinelerle haber alıp vermek 
ve mevcut makineleri takviye etmek için geçen yıl tahsisatına 180 000 lira ilâve edil
miştir. 

Yatırımlar 

Radyo istasyonlarında mevcut makina ,alet ve gereçler onarımı : 
Her hangi bir arıza vukuunda radyoların muvakkat zaman için de olsa susması tenli-
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kesinin önlenebilmesi ,hayati ehemmiyeti haiz bir kısım yedek malzemenin elde ha
zır bir vaziyette bulundurulmasiyle mümkündür. Radyolarda neşriyat saatlerinin artırılma
sı ve istanbul Radyosunun Ağustos 1954 tarihinden beri tam takatle çalışmaya başlaması, 
posta üzerinde mevcut takat lâmbalariyle redresör lâmbalarına geçen seneden daha fazla ih 
tiyaç hissetirmektedir. Halen yedekte beş aded takat lâmbası mevcut ise de; redresör lâm
balarının yedekleri bulunmadığından dört takım takat lâmbası ile bu takat lâmba
larını besliyen üç takım redresör lâmbasının, iki seneden beri dahilî piyasadan teda
rik edilemiyen transformatör, kondansatör, motor ve flâman regülâtörlerinin istas
yonun kurucusu Amerika'da RCA firmasından, 120 kilovatlık uzun, 20 ve 100 kilo-
vatlık kısa dalgalı Ankara Radyo istasyonu stüdyo ve vericilerinin yedek malzeme 
ve lâmba ihtiyacının da ingiltere'de Marconi firmasından getirtilmesi ve bu malze
melerden imali zamana mütevakkıf bulunan lâmbalar çok pahalı olduğundan geçen 
seneye nispetle tahsisatın 115 000 lira artırılması zaruri görülmüştür. 

Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları : 
6128 sayılı Kanunla kurulmasına karar verilen üç radyo istasyonunun ihalesi yapılmak 
üzeredir. Bu yıl sonuna kadar ihaleye müsteniden bu seneki tahsisattan Muhasebei -± 
Umumiye Kanunu hükümleri dairesinde mütaahhit firmaya % 33 nispetinde bir avans 
verilecekse de; henüz mukavele yapılmamış ve tediye şekilleri de tesbit edilmemiş bu
lunduğundan geçen yıla nispetle 2 000 000 lira noksaniyle beş buçuk milyon lira tah
sisat konulmuştur. 

Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı : 
Genel Müdürlük ve radyoda kullanılan bisikletler çok eskimiş ve yıpranmış olduğun
dan bunların yerine dört aded yeni bisikletin alınabilmesi için 1 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

Yeni yapılar : 
Ümraniye - Küçüksu yolunun nafıa müdürlüğünce genişletilmesine karar verilmesi üze
rine bu yolun kısmen sağ ve kısmen solunda bulunan ve yolun genişlemesiyle yolun 
içine gireceği anlaşılan yer altı müzik kablosu ferşiyatınm yoli güzergâhına nakli, şim
diye kadar tesis edilmemiş olan istanbul Radyosu (B) stüdyosu armatürlerinin tesisi, 
Ankara Radyosu verici binalariyle, lojmanlar ve stüdyo binasında yapılacak tamirat 
karşılığı olarak tahsisatına 25 000 lira ilâve edilmiştir. 
Alınacak makina, alet ve gereçler : 
Elektrik şebeke voltajının sık sık tehavvülü dolayısiyle muntazam işleyemiyen istan
bul Radyosu verici postasının ârızr.sız çalışmasını temin için tedarikine mecburiyet 
hâsıl olan tansiyon regülâtörünün 150 000 liraya satmalmabileceği ve plon obanları-
nın kontrolü için bir vinç ve bunu tahrik eden benzin motörü ile çok yağmurlu havadar
da istasyonu muhtemel su baskınından korumak için şebeke cereyaniyle işler ve çok su 
atabilir kabiliyette bir motopomp ve teferruatı için de 5 000 lira ki ceman 155 000 
liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve bu sebeple geçen seneye nazaran tahsisatının 55 000 
lira artırılması zaruri görülmüştür. 

Nafıa Vekâleti Bütçesine: inşaat karşılığı : 
Teşekkülünden beri bir binaya sahip bulunmıyan, şehrin büyüklüğü ve güzelliği ile mü
tenasip olmıyan mahalerde mecburi kira binalarında parça parça yerleşmiş ve zaman 
zaman nakillerle eşya ve malzemesi harap olmuş bulunan Umum Müdürlüğün, yabancı 
gazeteci ve turistlerin ziyaret edebilecekleri bir yerde yeni ve güzel bir binaya ka* 
vuşması için 600 000 ve radyo istasyonları için yaptırılacak lojman inşaatı ve eski-
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lerinin de tamiri için 133 000 lira olmak üzere geçen yıl bütçesiyle 733 000 liralık 
bir tahsisat verilmişti. Arsa bulunmadığı için Genel Müdürlük binasının inşasına 
başlanamamış ve lojmanların ihalesi de henüz yapılamamış olduğundan geçen yıl ol
duğu gibi aynen 733 000 liranın Nafıa Vekâleti bütçesine . konulması zarureti hâsıl 
olmuştur. 

752 12 Maliye Vekâleti bütçesine : 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 
Yeni bir hizmet olarak haberlerin radyolarda ayrı ayrı zamanlarda ve kısmen ma
hallen temini suretiyle yayınlanmasına başlanılmış olması sebebiyle istanbul Rad
yosunun mahallen ve icabında süratle temin edeceği haber işlerinde kullanılmak 
üzere satmalmacak sepetli bir motosiklet için geçen yıla nazaran 66 000 lira noksa-
niyle Maliye Vekâleti bütçesine 4 000 liralık bir tahsisat konulmuştur . 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

istatistik Umum Müdürlüğünün bütçesi, 1954 yılma nazaran (2 998 649) lira fazlasiyle tesbit 
edilmiş ve hareket kaydeden bölümlerdeki fazlalıkların sebepleri aşağıda gösterilmiştir s 
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201 10 Merkez memurları maaşı : 
5629 sayılı Teşkilât Kanununa ekli kadroların senelik tutarı (620 400) liradır. 4598 
sayılı Kanun hükümlerine göre, kadrosu dâhilinde 1 ve 2 üst derece maaş alan me
murların almakta oldukları üst derece farkları yekûnu (85 975) liradır. 1955 büt
çe yılı içinde bu kanunun tatbiki neticesi verilmesi tahmin edilen üst derece fark
larının yekûnu (10 600) liradır. Bu itibarla bu bölüme 1954 yılı bütçesine nazaran 
(10 600) lira bir ilâve yapılmıştır. 
Ayrıca, 6211 sayılı Kanun gereğince memurlara verilecek tahsisat karşılığı olmak 
üzere (179 243) lira ilâve edilmiştir. 

202 Ücretler : 
İstatistik Umum Müdürlüğünün iş hacmi günden güne genişlemektedir. Bu genişle
me 2 yönden vukubulmaktadır. 
1. Umum Müdürlüğün öteden beri ele almış olduğu mevzularda iş hacmi genişle
mektedir. 
2. Umum Müdürlük, memleketin içtimai ve iktisadi olaylarını gereği gibi müşa
hede edebilmek üzere yeni yeni mevzulara el atmaktadır. 
Bu iki sebepten dolayı kaydedilen iş hacminin genişlemesi daima fazla sayıda 
mlmur istihdamı icabettirmiş ve ettirmektedir. Maaşlı kadrolar, sabit kaldığı hal
de, Umum Müdürlük, artan iş hacmim karşılamak üzere yıllardan beri (geçici hiz
metli) ve (yevmiyeli) memur istihdam etmiştir. Bir halde ki, (geçici) vasfı ken
diliğinden (daimî) hal almış bulunmaktadır. Bu durum, istatistik Umum Müdür
lüğü kuruldu kurulalı mevcuttur. 
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Daimî bir mahiyet almış olan işler için (geçici hizmetli), (yevmiyeli) memur kullan
mak işin kalitesine tesir etmektedir. Yevmiye ile hizmete alman memurlarda gerekli 
memur vasfı aranamamakta, bunlarda memur şuuru uyandırılmamakta ve memuri
yet disiplini temin olunamamaktadır. Bu memurlar âdeta işledikleri hatalardan gay
ri mesul vaziyette bulunmaktadırlar. Zira hatası tesbit olunan memur, hatası tesbit 
edildiği anda, daireden ayrılmış ve her hangi tedbire başvurmak imkânı kalma
mış bulunmaktadır. Bu vaziyete son vermek üzere, yıllardan beri geçici hizmetliler 
ve yevmiyeliler istihdamı suretiyle yapılan işlerin, daimî ücretliler marifetiyle yapıl
masında zaruret görülmüştür. Bu maksatla bu bölüme geçen yıla nazaran (573 600) 
liralık bir ödenek ilâvesi teklif edilmiştir. Hakikatta (573 600) liralık bir ilâve mev
cut değildir. Zira, yukarıda da arz edildiği veçhile, Umum Müdürlük, yıllar boyun
ca geçici hizmetli istihdam etmiş, bunların ücret ve yevmiyelerini, çeşitli bölüm ve 
maddelerden ödemiştir. Nitekim : 1954 yılı bütçesiyle geçici hizmetlilerin ücret ve 
yevmiyeleri bölüm : 203 ten (113 800); bölüm 417 den (315 000) ve özel bölümden 
(222 000) lira ki, ceman (650 800) liralık ödenekle karşılanmaktadır. Bu bölüme tek
lif edilen (573 600) liralık ilâve ise bu yekûnun dunundadır. 
Ayrıca, 6211 sayılı Kanun gereğince memurlara verilecek tahsisat karşılığı olmak 
üzere (244 125) lira ilâve edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu bölümde istenilen (İŞ 000) lira, tertip edilecek olan ve 1953 yılı bütçesiyle ilk de
nemesi yapılan istatistik kursunun öğretmenlerine verilecek ücretler karşılığı olmak 
üzere teklif edilmiştir. 
Ayrıca, 6211 sayüı Kanun gereğince memurlara verilecek tahsisat karşılığı olmak 
üzere 3 750 lira ilâve edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Bu madde ödeneği, 1954 yılma nazaran (85 000) lira eksik olarak teklif olunmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ve 
6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret bölümlerindeki ödeneklere uygun olarak (32 132) lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

301 10 Kırtasiye : 
Bu bölümde geçen yıla nazaran (36 000) lira fazlasiyle ödenek istenilmektedir. Fakat 
hakikatte böyle bir fazlalık mevcut değildir. Zira, Umum Müdürlüğün kırtasiye ihti
yacı yıllardan beri sadece kırtasiye maddesine konulan ödenek ile karşılanmamıştır. 
Bu ihtiyaç, bütçenin çeşitli fasıllarından ve bilhassa sayım ödeneklerinden ve diğer 
( genel giderleri) unvanını taşıyan bölümlerden sarfiyat yapılarak karşılan
mıştır. Nitekim kırtasiye mevzuunda : 
1950 yılı bütçesinde 1 000 
1951 » » 2 000 
1952 » » 4 000 
1953 » » 4 000 
1954 » » 4 000 lira ödenek bulunduğu halde Umum Müdürlümün, kırtasi* 

M 



ye için bütçelerinin çeşitli bölümlerinden ve maddelerinden, yaptığı fiilî harcama mîk* 
tarlan : 
1950 yılında 142 160 
1951 » 55 881 
1952 > 51 026 • 
1953 » 16 487 liradır. 
1955 bütçe teklifinde, vuzuh ve samimiyeti temin maksadiyle, kırtasiye ödeneği olarak 
(40 000) lira teklif edilmektedir. Umum Müdürlüğün kırtasiye ihtiyacı bu bölümden 
temin edilecek, eski yıllarda olduğu gibi 2 000, 4 000 liralık ödenek alıp başka fasıl
lardan yukarda bildirilen miktarlarda kırtasiye masrafı yapma yoluna gidilmiyecek-
tir. 

20 Döşeme : 
Bu maddede teklif edilen ödenek, geçen yıla nazaran (3 000) lira bir fazlalık göster» 
mektedir. 
Kırtasiye mevzuunda serdedilen mucip sebepler bu madde için de aynen vâkıdır. 
Bu maddeden : 
1950 yılında 373 
1951 » 5 000 
1952 » 2 000 
1953 » 2 030 
1954 » 2 000 lira ödenek alınıp sarf edildiği halde çeşitli bölüm ve madde
lerden döşeme için yapılan hakiki sarfiyat : 
1950 yılında 5 533 
1951 » 5 000 
1952 » 4 441 
1953 » 2 031 liradır. 
Fiyat temevvüçleri de nazarı itibara alınarak 1955 bütçesi (3 000) lira fazlasiyle 
(5 000) lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Bu maddede teklif olunan ödenek, geçen yıla nazaran (7 000) lira fazla görülmektedir. 
Fakat, hakikatte böyle bir fazlalık mevcut değildir. Zira bu maddeden, 

ç Bu yıllarda demirbaş ile döşeme t>ir arada (fcaılunuyordu. 

3 000 
3 000 
3 000 lira ödenek alındığı ve harcandığı halde bütçenin diğer fasıl 

ve maddelerinden bu mevzuda harcanan para, 
1950 yılında 5 000 
1951 » 34 983 
1952 » 12 111 
1953 » 11 170 liradır. 
Dairenin demirbaş ihtiyacı, teklif veçhile, bu maddeden temin olunacak, başka fasıl ve 
maddelerden bu mevzuda harcama yapılmıyacaktır. 

1951 
1952 
1953 
1954 

> 
» 
» 
» 
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öteberi masrafları •: 
Bu madde ile teklif olunan ödenek, geçen yıla naz/ıran (9 000) lira fazla görülmekte
dir. Hakikatta böyle bir fazlalık mevcut değildir. Zira bu maddeden de : 
1950 Yılında 3 994 
1951 » 4 995 
1952 » 6 000 
1953 » 5 970 
1954 » 6 000 lira ödenek alındığı ve harcandığı halde, bütçenin diğer 
fasıl ve maddelerinden bu mevzuda harcanan para : 
1950 Yılında 11 684 
1951 > 63 167 
1952 » 19 546 
1953 » 12 679 liradır. 
Dairenin öteberi ihtiyaçları bu maddeden temin olunacak, geçen yıllarda olduğu gibi 
başka fasıl ve maldelerden bu mevzuda harcama yapılmıyacaktır. 

Aydınlatma : 
Bu madde ile teklif olunan ödenek, geçen yıla nazaran (13 000) lira fazla görülmek
tedir. Fakat hakikatta böyle bir fazlalık mevcut değildir. Zira bu maddeden : 
1950 Yılında 1 950 
1951 » 2 489 
1952 » 4 000 
1953 > 5 000 
1954 » 5 000 lira ödenek alındığı ve harcandığı halde bütçenin diğer fasıl 
ve maddelerinden bu mevzuda harcanan para : 
1950 yılında 2 466 
1951 » 3 047 
1952 » 9 808 
1953 » 15 067 liradır. 
Dairenin aydınlatma masrafları (İstatistik makinelerinin sarf ettikleri elektrik cere
yanı da buraya dâhildir.) Bu maddeden temin olunacak ve geçmiş yıllarda olduğu gi
bi başka fasıl ve maddelerden harcama yapılmıyacaktır. 

Isıtma : 
Bu madde ile teklif olunan ödenek, geçen yıla nazaran (5 000) lira fazla görülmek
tedir. Bu madde mevzuunda da başka fasıl ve maddelerden sarfiyat olmuştur. Fakat 
yukardaki maddelerde görüldüğü ölçüde olmamıştır. Buna rağmen geçen yıla naza
ran (5 000) lira fazlasiyle teklifte bulunulması, Umum Müdürlük servislerinin Anka
ra'nın muhtşlif yerlerine dağılmış bulunmasından ve kira ile işgal edilen bu yerlere 
1954 yılı içinde yeni bir yerin ilâve edilmiş olmasından mütevellittir. 

Posta ve telgraf ücretleri : 
Bu madde ile teklif edilen ödenek, geçen yıla nazaran (7 000) lira fazlalık göster
mektedir. Bu mevzuda geçmiş yıllarda, yukardaki maddelerde açıklandığı gibi bütçe
nin başka fasıl ve maddelerinden harcamalar yapılmıştır. 
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1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

yılında 
» 
» 
» 
» 

19 550 
18 664 
12 973 
13 000 
13 000 lira ödenek alınıp harcandığı görülmekle beraber hakikatta 

başka fasıl ve maddelerden, 
1950 yılında 20 000 
1951 » 19 048 
1952 » 17 025 
1953 » 19 000 lira harcanmış olduğu görülmektedir. 
Yeni teklif, dairenin hakiki ihtiyacının karşılığı olup bu mevzuda başka fasıl ve madde
lerden sarfiyat yapılmıyacaktır. 

Kira bedeli : 
Umum müdürlük servisleri için ayrı ayrı 4 bina kiralanmış bulunmaktadır. Ulusal Eko
nomi Kurumuna ait Sergi Evi Binasının alt katında bulunan Tasnif Dairesinin kontra
tı 1955 yılı içinde sona ereceğinden bahsi geçen kuruma bu fasıldan (binanın yıpranma 
ve aşınma payı) namı altında senelik maktu bir meblâğın verilmesi zaruridir. Bu itibar
la (30 000) lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Giyecekler : 
Ücretli müstahdemlere mûtat veçhile palto verilmesi, fiş sandıklarını taşımak ve aktar
mak, makinaları yağlamak mecburiyetinde bulunan bir kısım memur ve müstahdemlere 
de çalışma esnasında kullanılmak üzere iş gömleklerinin yaptırılması, kalorifer işinde 
çalışanlara tulum ve çizme temini zarureti vardır. Gerekli malzemenin fiyat tereffüü de 
göz önünde tutularak (7 500) lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Geçici görev yolluğu : 
Bu maddede teklif olunan ödenek, geçen yıla nazaran (75 000) lira fazla görülmektedir. 
Fakat hakikatta bu ölçüde bir fazlalık mevcut değildir. Zira, 

ılmda 1 518 
5 049 
6 000 

15 730 
15 000 lira ödenek alınmış ve sarf edildiği gösterilmiş ise de hakikat

ta başka fasıl ve maddelerden : , 
1950 yılında 70 670 
1951 » 30 650 
1952 » 54 672 
1953 » 39 898 lira harcanmıştır. 
Bir taraftan geçen yılların fiilî durumu, diğer taraftan da yeni Harcırah Kanunu ile 
seyahat yevmiyelerine yapılmış bulunan zamlar göz önünde bulundurularak, geçici 
görev için başka hiçbir fasıl ve maddeden sarfiyat yapılmamak üzere, bu madde ile 
(75 000) lira fazlasiyle teklif zarureti hâsıl olmuştur. 

Ecnebi memleketler yolluğu: 
Bu maddedeki ödenek, geçen yıla nazaran (30 000) lira eksiği ile teklif edilmiştir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları: 
Bu madde ödeneği de (25 000) lira eksiği ile teklif edilmiştir. 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

yılıı 
» 
» 
» 
» 
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308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf Lan ve yollukları: 
Bu madde ile yapılan teklif geçen yıl ödeneğine nazaran (2 500) lira fazladır. Bu 
fazlalık, hakiki ihtiyaca cevap verebilmek üzere derpiş edilmiştir. 

309 21 Taşıt işletme masrafları : 
Bu maddede teklif edilen ödenek geçen yıla nazaran (8 000) lira noksandır. Yeni tek
lifin ihtiyaca tam olarak cevap vereceği tahmin edilmiştir. 

309 22 Taşıt onarma masrafları : 
Bu madde ödeneği de geçen yıla nazaran (4 000) lira eksiği ile teklif edilmiştir. 

417 30 Çeşitli anket masrafları: 
Bu maddeye konulan ödenek geçen seneye nazaran (50 000) lira bir fazlalık göster
mektedir. Buna mukabil geçen senenin (Tarım sayımı ve masrafları), (Sanayi ve iş
yerleri masrafları) ödenekleri yekûnu olan ceman (115 000) liralık ödeneğe mukabil 
(50 000) lira konulmuş ve fakat bu teklif (çeşitli anket masrafları) maddesine ilâve 
edilerek gösterilmiştir. Yeni teklif, geçen seneye nazaran (65 000) lira noksanlık arz 
ediyor demektir. 
Teklif edilen ödenekle zirai sahada çeşitli anketler yapılacak, sanayi anketine devam 
olunarak, sanayi hakkında yıllık malûmat elde edilmesi sağlanacak ve diğer çeşitli 
konularda anketler yapılacaktır. 

418 Nüfus sayımı masrafları : 
1. Bir memleketin siyasi, askerî, iktisadi kudretinin ana kaynağı, o memleketin nü
fusudur. Bu nüfusun sayı ve vasıf bakımından bilinmesi, zaman dâhilinde bu bakım
lardan kaydettiği değişikliklerin, muntazam fasılalarla yapılan sayımlarla tesbiti, 
medeni memleketlerde normal Devlet faaliyeti arasında yer almaktadır. 
2. Memleketimizde de, ilki 1927 de diğerleri, Milletlerarası istatistik Enstitüsünün 
tavsiyelerine ve bu suretle Milletlerarası tatbikata uyularak, sonu (0) ve (5) ile niha
yet bulan yıllarda olmak üzere 1935 te, 1940 da, 1945 te, 1950 de nüfus sayımları ya
pılmıştır. 
Yapılmış olan bu beş nüfus sayımı, umumi bir sayım kanununun emri yerine getirile
rek değil ve fakat bu yıllara ait bütçelere gerekli tahsisat konulmak suretiyle icra 
edilmiştir. 
3. 23 Mart 1950 tarihli 5622 sayılı Sayımlar Kanunu, ilk defa olarak, 
a) Nüfus 
b) Tarım 
c) İşyerleri 
sayımları için on yıllık devreler tesbit etmiştir. Nüfus ve Tarım sayımı için, sonu (0) 
ile biten yıllar, işyerleri sayımı için ise sonu (1) ile biten yıllar, sayım yılları olacak 
tır. 1950 nüfus sayımı, 1950 ziraat sayımı, 1951 işyerleri sayımı bu kanunun ilk tatbi
katından olan sayımlardır. 
4. Tarım ve işyerleri sayımları için, 10 yıllık devre kâfi görülebilir. Tarım mevzuun
da yıllık tahminler ve tahminleri destekleyici çeşitli kısmi anketler. 
İşyerleri mevzuunda, posta ile muhabere usulü, her yıl için, ihtiyaçlara cevap verecek 
malûmatı temin edebilir. 
Fakat nüfus mevzuunda, 10 yıllık devre, memleketimizin şartları bakımından çok 
uzun bir devredir. Esasen, bir kısım memleketler (5), bir kısım memleketler de (10) 
yılda sayım yapmaktadırlar. Memleketimizin 10 yılda bir sayım yapanlar arasında yer 
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alması, dairemizce çok mahzurlu olarak mütalâa edilmektedir. Şöyle ki: 
a) Memleket nüfusunun yüzde sekseni köyde oturmaktadır. Köyün idaresi de muhtar 
ve ihtiyar heyetine bırakılmıştır. Bu demektir ki, köyde (Kayıt, kütük) diye bir şey 
yoktur. 
b) Şehir ve kasabalarımızda da, nüfus idarelerinin bugünkü hali, halkımızın nüfus 
hareketlerini vaktinde tescil ettirmek itiyadına henüz ulaşmamış olması yüzünden, 
nüfus kütüklerimiz tatmin edici olmaktan uzaktır. Bu sebeplerden, memleketimiz
de doğumlar, ölümler ve diğer nüfus hareketleri tamamiyle meçhuldür. 
Bir ailenin hayatında en mühim hâdise, o aileye doğum suretiyle yeni bir âzanm 
katılması ve bu suretle, o ailenin bu minimini azadan dolayı sevinmesi, azadan 
birinin ölümü suretiyle yasa gark olmasıdır. 
Aile için bu kadar mühim olan iki hâdise, ailelerin teşkil ettiği daha büyük aile
nin, milletin hayatında da aynı ehemmiyeti muhafaza etmelidir. Devlet, doğumları, 
ölümleri, sayı ve vasıf bakımlarından bilmelidir. Memleketimizde, bugün bu hâdi
selerden, toplum hâdisesi olarak haberdar değiliz. Bu, maalesef çok acı bir hakikat
tir. Milletlerarası neşriyatta, Türkiye bu bakımlardan, isminin altına malûmat bu-
lunmıyan geri memleketler kategorisindendir. Nüfus teşkilâtımıza gereken ehemmi
yet verilip, köylerimiz için gezici nüfus memurlukları ihdas edilmediği müddetçe, 
vaziyet böyle olmakla devam edecektir. 
Bu durum, memleketi, bu mevzuda, nüfus sayımları 10 yılda bir yapılırsa, tam (10) 
yıl karanlıkta bırakacaktır. îleri memleketler (10) yılda bir sayım yapmakla ikti
fa edebilirler. Zira, arada kendilerini, nüfusun miktarı bakımından malûmat sahibi 
kılacak kaynaklara sahiptirler. Onlar nüfus sayımlarını ancak, bir taraftan nü
fusun sayısı hakkında mevcut malûmatlarını tasrih etmek, bir taraftan da, esas 
maksat da budur, nüfusun vasıfları hakkında malûmat elde etmek için yaparlar. 
Memleketimizde ise, sade vasıf bakımından değil, sayı bakımından da tek malûmat 
kaynağı ancak sayımlar olabilir. Bu itibarla 10 yıllık fasıla, memleketimiz için, çok 
uzun bir fasıladır. 
Bu fasılanın (5) yıla indirilmesi zaruridir. Bu zarureti sadece demokrafik mülâhazalar
dan doğmamaktadır. Pek çok kanunların tatbikatı da, nüfus sayımlarını daha kısa fa
sılalarla yapılmasını gerektirmektedir. Zira ,aşağıya birkaçının numarasını ve adını 
sıraladığımız kanunlar tatbikat bakımından, en son nüfus sayımı ile elde edilen nüfus 
miktarına atıf yapmaktadırlar. 
1. 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 5 nci maddesiyle, milletvekilleri sa
yısının son nüfus sayımı neticelerine göre taayyün edeceğini âmirdir. Buna göre, şa
yet 1955 te sayım yapılmazsa, 1958 seçimlerinde milletvekili sayısı yine bugünkü 
miktarında kalacaktır. 
2. 442, 1580, 4928, ,5670 sayılı kanun hükümlerine göre, genel meclis üyelerinin, be
lediye meclislerinin, köy ihtiyar heyetlerinin üye sayıları da, son nüfus sayımı raka
mına göre taayyün eder. 
3. 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun birçok maddelerinin tatbikatı, son nü
fus sayımı rakamları ile irtibatlandırılmıştır. 
4. 4654 sayılı Kanun, hekim, diş tabibi, eczacı, (Eczacılar hakkında hüküm değişmiş
tir.) Sayısını nüfus sayısı ile irtibatlandırmaktadır. 
5. 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununda da nüfus sayısı ile irtibatlı hü
kümler vardır. * 
6. 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun tatbikatı, tatbik edilecek vergi nispetleri 
bakımından, son nüfus sayımı neticelerine atıf yapmaktadır. 
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7. 5887 sayılı Harçlar Kanunu, bâzı mevzularda tatbik edilecek tarife bakımından, 
son nüfus sayımı rakamlarına atıf yapmaktadır. 
8. Gümrük resimlerinden mahallî idare hisselerinin tefriki, belediye hudutları için
deki nüfusun miktarına bağlıdır. 
9. îller Bankası Kanununun tatbikatı da belediye hudutları içindeki nüfus ile irti
batlıdır. 
10. 5889 sayılı Kanuna göre alman akar yakıt vergisinin yüzde on beşi belediyelere, 
nüfusları nispetinde tevzi olunmaktadır. Bu nüfu3 da, kezalik son nüfus sayımı ile 
belli olacaktır. 
Bu durum karşısında yapılacak nüfus sayımının masrafları da (1 500 000) lira olarak 
hesaplanmıştır. Geçen sene bütçesinde (nüfus sayım ve masrafları) unvanını taşıyan 
ödenek, 1950 yılında yapılan nüfus sayımının bakiye tasnif işlerini tamamlamak ve 
aynı zamanda hayati istatistikler mevzuunda bir deneme yapmak üzere alınmış bir 
ödenektir. Teklif edilen (1 500 000) liralık ödenek ise, yeni nüfus sayımının icrası
nın gerektirdiği masraflar karşılığıdır. 

Makina fişi ve (Mültigraf), foto ve sair malzeme satmalma masrafları : 
1954 yılı içinde fiş satmalmmasmdan vazgeçilmiştir. 1955 yılı içinde satmalmması za
ruri olan fişlerin bedelleri ile gümrük nakliye ve sair masraflarını karşılamak üzere 
bu madde ödeneğinin (75 000) lira fazlasiyle teklifi zaruri görülmüştür. 

Başka her çeşit masraflar : 
Bu maddede teklif olunan ödenekte, geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlalık görül
mektedir. Fakat bu fazlalık zahirîdir. Zira 
1950 yılında 85 803 
1951 » • 85 278 
1952 » 100 000 
1953 » 110 000 
1954 » 110 000 lira ödenek alınmış veya harcanmış görülmesine rağmen ha-
kikatta başka fasıl ve maddelerden : 
1950 yılında 228 899 
1951 » 230 329 
1952 » 147 342 / 
1953 » 184 196 lira harcanmıştır. Buna rağmen tahsisatsızlık yüzünden neş
redilmeyi bekliyen eserlerimiz olduğu gibi ayrıca kâğıt ve baskı fiyatlarında da değişik
likler olmuştur. Teklif edilen ödenek, bütün bu mülâhazalara dayanılarak istenmektedir. 

4489 sayıb Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları : 
Bu bölüm ilk defa olarak ihdas edilmektedir. İstatistik Umum Müdürlüğü, devlet is
tatistik işlerinin istikbali bakımından, geniş kültürlü, birkaç yabancı dil bilir, ileri ya
bancı memleketler istatistik teşkilâtında staj görerek meslekî bilgi ve görgü edinmiş ele
manlara ihtiyaç duymaktadır. Bu itibarla Umum Müdürlük, önümüzdeki 5 yıl içinde ge
rek kadrosu dâhilinde mevcut genç memurlar, gerekse kadrosuna yeni alacağı yüksek 
tahsil görmüş gençlerden istikbal vadedenlerini Garp memleketlerine göndererek oraların 
istatistik dairelerinde yetiştirmek ve böylece Umum Müdürlüğün yüksek kadrolarına, 
yüksek bilgi ve kabiliyette elemanlar hazırlamak arzusundadır. Teklif edilen bu öde
nek bu maksatla konmuştur. 
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453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Merkezi Lâhey'de bulunan Milletlerarası istatistik Enstitüsüne, üye bulunmamız dola-
yısiyle her yıl, ödememiz gereken aidattan 1953 yılı aidatı, bütçeye ödenek konulmuş ol
duğu halde, her nasılsa tediyat yapılmamıştır. Bu itibarla daire, enstitüye karşı borçlu 
görülmektedir. Hem 1953, hem de 1955 aidatını karşılamak üzere (1 000) lira fazla-
siyle teklif eilmitir. 

453 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
1955 yılı içinde mukarrer bulunan milletlerarası kongrelerin müteaddit oluşu ve bir 
tanesinin yapılacağı yerin memleketimizden uzak bulunuşu ve tayyare nakil ücretlerin
deki tereffü dolayısiyle (10 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

476 10 Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları ; 
(10 000) lira noksani ile teklif edilmiştir. 

476 20 Orta - Doğu ve Akdeniz Memleketleri Zirai istatistikler öğretim Merkezi genel giderleri: 
Birleşmiş Milletler Gıda ye Ziraat Teşkilâtı (F. A. O.) Orta - Doğu ve Akdeniz memle
ketlerine şâmil bir öğretim merkezi açmayı teklif etmekte ve bunun gerektirdiği masraf
lar için 1955 bütçesine tahsisat koyduğunu bildirmektedir. Bu merkezin Ankara'da açıl
ması, Ankara'nın beynelmilel kültür hareketlerine sahne olması bakımından muvafık 
görülmüş ve bu merkezin tarafımızdan ödenmesi gereken masrafları karşılığı olarak 
(50 000) lira ödenek konulmuştur. 

751 Satınalmacak makina ve alet gereçleri : 
Bu madde ödeneği geçen yıla nazaran (80 000) lira eksiği ile teklif edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar,1 istatistik Umum Müdürlüğü binası inşası (Nafıa Vekâ
leti Bütçesine aktarılacaktır.) : 
istatistik Umum Müdürlüğü, halen Yenişehir'de Ordu Evi civarında bir binayı, Devlet 
Şûrası ve Başvekâlet Devlet Matbaası ile paylaşmaktadır. Bu binada istatistik Umum 
Müdürlüğüne tahsis edilmiş bulunan kısımlar, Umum Müdürlüğe bağlı servislerin ancak 
bir kısmını barındırabilmektedir. Bu yüzden diğer servisler Ankara'nın muhtelif semt
lerinde (7) bina ve apartman dairesinde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Servislerin bu 
dağınık durumu işin tanzimini ve murakabesini güçleştirmekte, verim üzerine menfi te
sirler icra etmektedir. 
Mekândaki bu dağınıklığın bütçemizdeki malî inikasları da oldukça mühimdir, öde
nen kira yılda (60 000) liradır. 
istatistik işlerinin modern devlet idaresindeki önemi izahtan müstağnidir. Demok
ratik rejim, umumi efkârın tenviri bakımından, bu ihtiyacın daha da birinci plâna 
alınmasını gerektirmektedir. 
istatistik çalışmaları, işin mahiyeti icabı, geniş ve mazbut mekânı icabettirir. Zira, 
tonlarla kâğıdın elden geçmesi, uzun müddet saklanması zarureti vardır. 
Dairenin bugünkü mekân durumu bu bakımlardan son derece kifayetsizdir, ista
tistik Umum Müdürlüğünün çalışma şartlarına uygun yeni bir bina inşası için ha
zineden arsa tedarik edilmiştir. Bu arsa üzerine inşa edilecek bina için bu senelik 
(500 000) liralık ödenek konulmuştur. 
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11 Merkez memurları maaşı : 
276 600 3127 ve 4256 sayılı teşkilât kanunlarına bağlı merkez fiilî kadrolarının 

bir yıllık tutarı. 
27 900 Geçmiş yıllarda bir ve iki üst derece alanların farkı. 
2 100 1955 yılında üst derece alacakların farkı. 

76 650 1955 yılında verilecek % 25 tahsisat miktarı. 
'IH IIII II I 

383 250 
12 Vilâyetler memurları maaşı : 

787 200 3127 ve 4256 sayılı teşkilât kanunlarına bağlı vilâyetler fiilî kadrolarının 
bir yıllık tutarı. 

104 225 Geçmiş yıllarda bir ve iki üst derece alanların farkı. 
10 600 1955 yılında üst derece alacakların farkı. 

225 506 1955 yılında verilecek % 25 tahsisat miktarı. 

1 127 531 
21 Merkez memurları açık maaşı : 

Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 

Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

11 Merkez hizmetliler ücreti : 
Bütçeye bağlı (D) cetvelindeki merkez hizmetli kadrosunun bir yıllık tutarı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. Bu maddedeki 47 550 lira fazlalığın 10 500 lirası meteoroloji 
hizmetlerimizdeki görülen inkişaf ve gelişme ve 5411 sayılı Kanunla milletlerarası teş
kilâta üye olmamız münasebetiyle ve Amerikan yardımından verilen alıcı ve verici 
telsiz cihazlarımızın gerek merkezde ve gerekse taşra teşkilâtımızda normal şekilde ça
lıştırılmalarının temini ve bu teknik cihazlarda çalışan personelin bilgilerini artıracak 
bilgiye sahip ve ecnebi dil bilen 625 liralık bir telekominikasyon uzmanı ile; yeni ya
pılan 60 odalı ve müştemilâtı umum müdürlük merkez binasının gece ve gündüz yana
cak kalorifer hizmetlerini kontrol ve işletecek 250 liralık bir kalorifer ustabaşısımn 
merkez (D) cetveline alınmasından dolayı artırılmıştır. 37 050 lira fazlalık kadro 
tutarlarına ilâve edilen % 25 tahsisat miktarından ibarettir. 

12 Vilâyetler hizmetliler ücreti : 
Bütçeye bağlı (D) cetvelindeki vilâyetler hizmetli kadrosunun bir yıllık tutarı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. Bu maddedeki 308 475 lira fazlalığın 83 100 lirası Meteoroloji 
hizmetlerimizde görülen inkişaf ve gelişme dolayısiyle ve bilhassa NATO ve 5411 sayılı 
Kanunla Dünya Meteoroloji Teşkilâtının üyesi ve 4749 sayılı Kanunla Dünya Sivil Ha
vacılık anlaşmalarına muvazi ve rasyonel bir çalışmayı sağlamak ve Karayolları ve Su 
tşleri Umum müdürlükleriyle yapılan anlaşmalarda yeniden açılacak yağış istasyonlariy-
le halihazırdaki kurulmuş meteoroloji istasyonlarının ücretli memur kadrolarının artırıl
masına zaruret hâsıl olmuş ve bu itibarla 10 aded 250 ve 15 aded 200 ve 19 aded 75 lira 
ücretli memur kadrosunun vilâyetler hizmetliler (D) cetveline alınmasından dolayı artı-
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rılmıştır. 225 375 lira fazlalık kadro tutarlarına ilâve edilen % 25 tahsisat miktarından 
ibarettir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
inkişaf eden dünya meteoroloji ilminin yurdumuzda tatbikatında buna muvazi değere 
yükselmesi için tatbikat sahasında çalışan personelin bilgi ve iktidarlarının yükseltilme
si için açılan kurslarda öğretmenlik yapmak ve lüzumlu teknik çalışmaları göstere
rek faydalanmak maksadiyle Amerikan teknik yardımından 1954 yılında getirtilmiş 
bulunan 2 meteoroloji uzmanının bir yıllık ücret tutarından ibarettir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Kadrolarda mevcut memurların zam almaya müstahak çocuk adedi nazarı itibara alı
narak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Halen mevcut ve 1955 yılında doğması muhtemel çocuk adedi de göz önünde tutula
rak 2 000 lira fazlasiyle 56 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince vukuu muhtemel doğumlar dolayısiy-
le yapılacak yardımları karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince vukuu muhtemel doğumlar için yapı
lacak yardımları karşılamak üzere 2 000 lira fazlasiyle 6 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince verilmekte olan ölüm yardımı karşılı
ğı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun * 7 nci maddesi gereğince verilmekte olan ölüm yardımı karşılı
ğı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince rakımı 1500 den yüksek mahallerde bu
lunan memurlara ödenmekte olan yakacak zammı geçen yılın aynı olarak teklif edil
miştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 nci maddesi gereğinee ödenecek para mü
kâfatı : 
Fslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılecek ödemeler : 
Maaşlı ve ücretli kadrolar tutarlariyle giriş ve terfi farkları karşılığı nazarı itibara 
alınarak |% 5,5 üzerinden hesaba göre 124.200.— lira teklif edilmiştir. 

Merkez daireleri büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Umum Müdürlük merkez daireleriyle aneliz bürosu, kollektif yayın şebekesi ve dış işleri 
bürolarının bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Mevcut döşemelerin onarımları, yeni yapılan Umum Müdürlük binasına lüzumlu perde, 
dolap, masa, koltuk ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edil
miştir. 
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30 Demirbaş : 
Mevcut demirbaşların onarımları, yeniden alınacak yazı ve cetvel makineleri ve lüzum
lu demirbaşların alınması için geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

40 öteberi : 
Yeni yapılan^ Umum Müdürlük merkez binasının bir senelik su ihtiyaçlariyle, temizlik 
için lüzumlu malzemelerin satmalının ası için 1 500 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edil* 
mistir. 

50 Aydınlatma : 
Yeni yapılan Umum Müdürlük merkez binasının bir senelik elektrik sarfiyatını ve lü
zumlu aydınlatma malzemelerinin satmalmması için 1 500 lira fazlasiyle 5 000 lira 
teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Yeni yapılan Umum Müdürlük binası ile müştemilâtının bir yıllık kalorifer ve soba 
ihtiyacı için satınalmacak kömür, odun masraflarının karşılığı olarak geçen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 

— Vilâyetler büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Meydan içi ve meydan dışı meteoroloji istasyonlarının memleket dahilî ve milletlerarası 
çalışmalara muvazi olarak her gün fazlalaşan mesaisinde ve yeniden açılacak istasyon
larla 296 ya baliğ olan istasyonların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2 000 lira 
fazlasiyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Her gün artan meteoroloji istasyonlarının döşeme ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut 
döşemelerin onarımlarının yapılması için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
istasyonlarda mevcut demirbaşların onarımlarının yapılması ve yeniden alınacak yazı, 
cetvel makineleri için geçens yılın aynı teklif edilmiştir. 

40 öteberi : 
Yeniden açılacak istasyonlarla miktarı 296 ya baliğ olacak meteoroloji istasyonlarının 
bir yıllık su masrafları karşılığı ile bu maddenin icabettirdiği temizlik malzemesi mas
raflarını karşılamak üzere 2 000.— lira fazlasiyle 10 000.— lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Geceli gündüzlü çalışan meteoroloji istasyonlarının elektrik, gaz, ampul sarfiyat mas
ra f t ın karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Gece ve gündüz çalışan meteoroloji istasyonlarının kömür, odun ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Basılı ^kâğıt ve defterler : 
Meteoroloji istasyonlarının idari ve teknik basılı kâğıt ve defterleriyle milletlerarası 
gelişmelere ve çalışmalara muvazi olarak istasyonlara lüzumlu : cetvel ve rasat defterle
riyle yağış ve feneloji kart ve sinoptik harita ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yı
lın aynı teklif edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücretleri : 
11 Merkez P. T. ücretleri : 

Umum Müdürlük muhaberat ve müraselât telgraf ücretlerinin karşılığı olarak geçen yı
lın aynı teklif edilmiştir. 
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12 Vilâyetler P. T. ücretleri : 
Meteoroloji istasyonlarının çektiği rasat ve yağış telgraflariyl'e sinoptik istasyonlardan 
her gün üç saatte bir çekilen telgraf ve muhaberat masraflarını karşılamak üzere ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon ücretleri : 
Merkez aneliz bürosundan yapılan anlaşmalar gereğince her gün verilmekte olan te
lefon istidlalleri masraflarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon ücretleri : 
Vilâyetler meteoroloji istasyonlarında mevcut 88 telefonun, günlük klima ve sinoptik 
(Don, su taşma, fırtına) ihbarları için merkeze yapılan muhabere masraflarını karşıla
mak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

2 Kira karşılığı: 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

11 Merkez kira: 
12 Vilâyetler kira: 

Vilâyetlerde kira ile tutulmuş olan meteoroloji istasyonlarının senelik kira masrafları 
karşılığı olarak (6084 sayılı Kanunla yapılan zamlar dâhil olmak üzere) 30 000.— lira 
teklif edilmiştir. 

Giyecekler: 
Merkez (D) cetvelindeki 16 müstahdeminin bir yıllık elbise, palto ve ayakkabı mas
rafları karşılığı olarak 1 600.— lira fazlasiyle 3 600.— lira teklif edilmiştir. 

Yolluklar: 
10 Sürekli görev yolluğu: 

Yeniden açılacak istasyonlara ve münhal vukuunda yapılacak tâyinlerde ve görülecek 
idari ve teknik lüzuma binaen nakledilerek memurların 6245 sayılı yeni Harcırah Ka
nununa göre zatî ve aile yol masraflarını karşılamak üzere 20 000.— fazlasiyle 
40 000.— lira teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu: 
Meteoroloji istasyonlarının idari ve teknik işlerinin kontrol ve murakabelerinin yapıl
ması ve arıza yapan istasyonların onarım ve ıslahı ve açılacak istasyonların kurulması 
için gönderilecek personelin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yolluk ve yevmiye 
masraflarını karşılamak üzere 30 000.— lira fazlasiyle 60 000.— lira teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları: 
Amerikan teknik yardımından getirilmiş bulunan iki meteoroloji uzmanının memleket 
dâhilinde yapacakları tedrisat tatbikatlanndaki zaruri yolluk ve masrafları karşılığı ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Tedavi masrafları ve yollukları : 
11 Merkez : 
12 Vilâyetler : 

Meteoroloji teşklâtı teknik servislerinde geceli gündüzlü çalışan personelin hastalandık
larında 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi ettirilmeleri gerektiğinden, bu ihtiyaçları 
karşılamak üzere- geçen yılın aynı olarak merkez için 3,000,— lira, vilâyetler için 5,000,— 
Ura teklif edilmiştir, 
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309 21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkezde mevcut bir vasıtanın yıllık işletme masrafları karşılığı olarak geçen yüın aynı 
teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarım masrafları : 
Merkezde mevcut bir vasıtanın onarım masrafları karşılığı olarak geçen yüın aynı teklif 
edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları: 
Vilâyetler teşkilâtında mevcut ve çalıştırılmakta olan motorlu taşıtların ve 1954 yılın
da yeniden alman iki taşıtın bir yıllık işletme masrafları karşılığı 3.000.— lira fazlasiyle 
23.000.— lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları: 
Vilâyetler teşkilatında mevcut motorlu taşıtların onarma masrafları karşılığı olarak ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 

417 işletme umumi masrafları: 
Meteoroloji İstasyonlarının, beynelmileJ anlaşmalar gereğince ve yeniden düzenlenen ve 
kurulan sinoptik istasyonlarla Karakuş Tepesi millî ve milletlerarası merkez verici telsiz 
istasyonunun kominikasyon tesisleriyle teknik işletme ve radyozonde ve radyoving ciraz-
ların lâmba, kuvvei muharrike ve telsiz motörlerinin devamlı surette çalıştırılmaları mas
raf lariyle, askerî ihtiyaçlarla NATO manevra ve tatbikatlarına gönderilen üç seyyar mete
oroloji ekiplerinin işletme masraflarım karşılamak üzere 150 000.— lira fazlasiyle 
650 000.— lira teklif edilmiştir. 

450 Teknik Üniversitede ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar: 
Meteoroloji hizmetlerinin inkişafı karşısında yüksek tahsili ve teknik bilgiye sahip perso
nele fazlasiyle duyulan ihtiyaç karşısır da milletlerarası gelişmelere cevap verecek ve mem
leket iktisadi kalkınmasında yararlı bir meteoroloji desteği sağlıyabilecek bir hale geti
rilmesi maksadiyle; 
Teknik Üniversite meteoroloji kolunda ikinci sınıfında bulunan 15 öğrencinin bir yıllık 
ve 1955 yılında yeniden alınacak 15 burslu öğrencinin beş aylık burs ücretiyle fakülte 
harçları masrafları karşılığı olarak 12 800.— lira fazlasiyle 38 900.— lira teklif edil
miştir. 

451 10 Satmalma ve abone karşılığı ; 
Teknik teşkilâtımız için yerli ve yabancı dillerde yayınlanan eserleri, kitapları, gazete 
ve literatür ve dokümanları satmalma ve abone bedellerini karşılamak üzere geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Umum Müdürlük teşkilâtının her gün artan yayın işlerini ve meteoroloji aylık, yıllık 
bültenleriyle meteoroloji kılavuzunu ve Türkiye rüzgârları ve yağış istatistiklerini ve tek
nik ve idari şubelerin baskı işlerini karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yoUuklariyJe 
başka her çeşit masrafları : 
Gelişmekte olan dünya meteoroloji tekniğinden faydalanmak ve elemanlarımızı yeni me
teoroloji bilgisiyle teçhiz etmek ve pratik gelişmeleri mahallinde müşahade ederek mem
leketimizde tatbiklerini sağlamak maksadiyle 1953 ve 1954 yıllarında iki sene müddetle 
Fransa'ya gönderilmiş olan 4 personelin geliş yolluğu ile 1955 yılında gönderilecek 4 
personelin gidiş yolluğu ve diğer masrafları karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif edil
miştir. 
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20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere staj için gönderilecekle
rin yolluk ve masrafları : 
Teknik yardımdan Amerika'ya gönderilen 4 personelin geliş masraflariyle 1955 yılında 
gönderilecek 4 personelin gidiş yollukları masrafları karşılığı geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
10 Kurum ve derneklere katılma payı : 

5411 sayılı Kanuna göre Dünya Meteoroloji Teşkilâtının üyesi bulunmamız hasebiyle 
bu teşkilâta ödenecek katılma payı aidatı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
5411 sayılı Kanunla dâhil bulunduğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilâtının üyesi olmak 
sıfatiyle ve her dört senede bir toplanmakta olan ve 1955 yılında toplanacak Dünya 
Meteoroloji Teşkilâtı Umum müdürler ve Teknik komisyonlar toplantısına iştirak 
edecek beş kişilik heyetin yol masraflarını karşılamak üzere 9 000 lira fazlasiyle 15 000 
lira teklif edilmiştir. 

30 Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâtının istanbul'da yapacağı kongre masrafları : 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

476 Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları : 
Daimî surette inkişaf eden meteoroloji bilgisinin teknik memurlara gösterilmek ve 
öğretilmek maksadiyle Amerikan teknik yardımından faydalanılarak getirtilen meteo
roloji profesörlerinin Teknik Üniversite Elektrik Fakültesinde açılmış olan dokuz 
aylık kurslara iştirak edecek 60 personelin 6245 sayılı Kanuna göre kurs yevmiyele
ri ve gidiş - dönüş yol masrafları karşılığı olarak 46 000 lira fazlasiyle 60 000 lira teklif 
edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Senesi içinde her hangi bir sebeple ödenmemiş olup düyuna kalmış istihkakların te
diye edilmesi için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

502 10 1950 - 1953 yılları borçları : 
20 1928 - 1949 yılları borçları : 

Seneleri zarfında ödenmeyip düyuna kalmış borçlar karşılığı olarak 10 ncu maddeye 
2 250 ve 20 nci maddeye 800 lira konulmuştur. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Halen mevcut taşra meteoroloji istasyonlarının lüzumlu ve zaruri onarımları mas
rafları karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

711 Mevcut makine alet ve gereçler onarımı : 
Daimî surette bakıma muhtaç merkez ve taşra istasyonlarında mevcut makine, alet 
gereçlerin bozulması halinde onarımları yapılmak üzere geçen yılın aynı teklif edil
miştir. 

742 Meteoroloji istasyonları yapı masrafları ve satmalma : 
Meteoroloji istasyonlarının bulunduğu yerin sabit olması, meteorolojik rasatların kıy
meti bakımından zaruri olduğundan ve her yıl verilen kira masraflarından kaçınmak 
maksadiyle kira ile tutulan bina ve rasat parklarının bulunduğu yerlerin mülkiyeti
nin hazineye ve tasarrufunun Umum Müdürlüğümüze intikalini temin için bu yıl da 
inebolu, Giresun, İskenderun, Çanakkale vilâyetlerinde yaptırılacak istasyon binala-



— 119 — 
F. M. 

riyle bu yerlerde satmahnacak arsa bedellerinin ödenmesi ve merkezde seyyar mete
oroloji vasıtalarının muhafazası için yaptırılacak garaj ve tamirhane için 60 000 lira 
fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiş 

751 Satmahnacak makine, alet ve gereçler : 
Merkez ve taşra teşkilâtımızda bulunan meteoroloji istasyonlarımızın klima ve sinop-
tik rasatların yapılması için lüzumlu civalı yazıcı ve diğer rasat alet ve gereçlerinden 
bir kısmının alınması için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

752 Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı : 
Faslın muhafazası için bir lira konulmuştur. 

752 13 3827 sayılı Kanun gereğince satmahnacak motorlu taşıtlar karşılığı (Maliye Vekâ
leti Bütçesine) : 
Yeşilköy Milletlerarası Hava Alaniyle Diyarbakır, Balıkesir askerî jet üstlerinde gece, 
gündüz çalışan personelin nöbet değiştirmelerinde trafiğin durmuş olduğu zamanlara 
inhisar ettirilmek üzere meydanla şehir arasında gidiş ve gelişi sağlamak maksadiyle 
ve hizmet arabası olarak kullanılmak üzere 3 aded Vagon Stasyon satmalmması için 
geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

Fazlası Eksiği 
Lira Lira F . M. Beyanı 

201 Maaşlar : 
56 000 — 11 56 000 Merkez memurları maaşı : 

6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisatı karşılamak 
üzere % 25 nispetinde ilâve olunan miktar olup 
geçen yıla nazaran 56 000 lira fazlasiyle bu yıl 
280 100 lira teklif olunmuştur. 

1 001 000 — 12 Vilâyetler memurları maaşı : 
721 100 6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisatı karşılamak 

üzere % 25 nispetinde ilâve olunan miktar. 
69 900 6321, 6324 ve 6325 sayılı kanunlarla yeni teşkil 

olunan 33 kaza için konulan 2 aded 25 ve 31 aded 
20 liralık Müftü kadrosu tahsisatı. 

210 000 1955 yılında ilk mezunlarını verecek olan imam, 
Hatip okulları mezunlarını müktesep derece aylı
ğı ile tâyin edebilmek için 200 aded 15 lira aylıklı 
îmanı, Hatip kadrosu karşılığı olarak konulan 
(Tahsisatı 7 aylık üzerinden hesaplanmış olup kad
roları yeni teklif olunacak teşkilât kanunu ile alı
nacaktır.) 

1 001 000 



fazlası Eksiği 
Lira Lira F. M. Beyanı 

— — 21 

^_ _ 22 

x _ _ 30 

202 
23 700 — 11 

11 100 

12 600 

23 700 

194 100 — 202 12 
44 100 

Merkez memurları açık maaşı : 
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuş
tur. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Açık maaşı alan vilâyet memurlarının tahsisatını 
karşılamak üzere 2 500 lira bu yıl da aynen teklif 
olunmuştur. 
Müstehikkini ilmiye maaşı ve fevkalâde masrafı : 
Eski kadrosuna nazaran aynen 10 000 lira teklif 
olunmuştur. 
Ücretler : 
Merkez hizmetlileri ücreti : 
I - 200 - 250 lira ücretli 4 aded kadro ilâvesinden i 
a) Hayrat hademesinin Diyanet işleri Reisliğine 
devri ve bunların da 1 . I . 1950 tarihinden itiba
ren emekliliğe tâbi vazife sayılması sebebiyle yeni
den dosya tanzimi, tâyin ve emeklilik işlerinin ifa-
sı gibi artan işleri gerektirdiği şekilde ve zama
nında yapılabilmesi için mevcut kadronun 'kifa
yetsizliği bariz bir surette kendini göstermiş bu
lunduğundan, bir aded 200, bir aded 225 lira üc
retli memur kadrosu, 
b) Tashih işlerinin daha sıhhatli yapılabilmesi 
ve redaksiyona tâbi tutulan ve basılması kararlaş
tırılan eserlerin yeniden daktilo edilmesi gibi ar
tan yayın işlerinin süratle ifası için mevcut kadro 
kâfi gelmediğinden bir aded 250 lira ücretli mu
sahhih kadrosu, 
c) 6384 sayılı Kanunla Diyanet işleri Reisine bir 
binek arabası tahsis edilmiş bulunduğundan bu 
hizmette istihdam edilmek üzere bir aded 250 lira 
ücretli şoför kadrosu ilâvesi suretiyle ceman 11100 
lira. 
II - 6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisatı karşı
lamak üzere % 25 nispetinde ilâve olunan miktar 
olup bu tertibe ceman 

lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1. Beyanı aşağıda görüleceği üzere ilâve edilen 58 
aded ücretli kadro için : 
a) Uzun müddetten beri başarı ile fahrî olarak 
vazife gören Kuran öğreticilerden 27 adedine üc
ret tahsis etmek üzere 27 aded 75 er lira ücretli 
Kuran öğretici kadrosu; 
b) Şimdiye kadar istanbul'da zuhur eden yangın 



fazlası Eksiği 
Lira Lira P . M. Beyanı 

150 000 

194 100 

1 946 100 — 13 
180 000 

1 766 100 

1 946 100 

lardan masun kalabilmiş olan ve içinde tarihî Ve* 
hukuki birçok kıymetli defter ve evrakı muhtevi 
bulunan Seriye sicilleri mahzeninin her türlü teh
likeden korunabilmesi için bir aded 150 lira ücretli 
gece bekçisi kadrosu; 
c) İtfa işlerinden başka tahakkuk memurluğu, 
ayniyat muhasipliği, hayrat hademesinin tâyini, 
cezalandırma ve kontrol işlerini ve bütün kazaya 
bağlı köylerin imamlarının tâyin muamelelerini 
yapmakla görevli ve aynı zamanda va'zetmek ve 
icabında vaiz ve hutbe mevzuları tertibetmek mec
buriyetinde bulunan kaza müftülerinin bütün bu 
işlerini kâtipsiz ve odacısız hakkı ile yapması müm
kün olmadığı, gerek yapılan teftişlerden ve gerek 
cereyan eden muhaberelerden anlaşıldığından aynı 
zamanda kâtiplik vazifesi de yaptırılmak üzere 30 
aded 50 lira ücretli hademe kadrosu ilâvesi sure
tiyle 44 100 lira. 
II - 6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisatı karşı
lamak üzere % 25 nispetinde ilâve olunan miktar 
olup ceman bu tertibe 
lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Hayrat hademesi ücreti : 
1. Kadroya ilâve edilen 250 aded 60 lira ücretli 
imam, hatip, müezzin, kayyım kadrosu : 
Görülen lüzum ve ihtiyaca binaen 4 yıldan beri 
hayrat hademesi kadrosu 1950 yılma nazaran 2997 
aded artırılmış ise de bunların mühim bir kısmı 
cemaata açılan veya yeniden inşa olunan cami
lere imam-hat ip olarak verilmiş olup, içlerinde 
tarihî ve mimari kıymeti haiz birçok camilere mü
ezzin ve kayyım kadrosu verilemediğinden cami
lerin temizlik ve eşyasının korunması işleri lâyı-
kı veçhile yapılamadığı ve müezzinlik vazifesi de 
nâehil kimseler tarafından rasgele ifa edildiği 
anlaşıldığından bu mahzurları önlemek ve pek az 
bir kısmı da imam - hatip olarak yeniden inşa edi
len veya cemaata açılan camilere imam - hatip 
olarak verilmek üzere 250 aded daha kadro alın
ması lüzumlu ve zaruri görüldüğünden dolayı 
180 bin lira, 
2. 6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisatı karşı
lamak üzere % 25 nispetinde ilâve olunan miktar 
olup ceman bu tertibe 
lira fazla tahsisat konulmuştur. 
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Lira Lira P. M. Beyanı 

11 350 — 206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar : 

11 700 Merkez memurları çocuk zammı : 
1955 yılında doğacak çocukların zammını karşı
lamak üzere, 

12 4 800 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Celp olunan beyannamelerine göre ihtiyacı karşı-
lıyamadığı anlaşıldığından. 

21 400 Merkez memurları doğum yardımı : 
Tertibine mevzu tahsisatın ihtiyaca karşılıyama-
dığı anlaşıldığından. 

22 2 000 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Tertibine mevzu tahsisatın kifayet etmediği anla
şıldığından. 

31 — Merkez memurları ölüm yardımı : 
Muhtemel ölüm yardımını karşılamak üzere 1 500 
lira aynen teklif olunmuştur. 

32 3 000 Vilâyetler Memurları ölüm yardımı : 
Tertibine mevzu tahsisatın kifayet etmediği an
laşıldığından. 

206 40 450 Yakacak zammı : 
1500 rakımlı yerlere yeniden verilen kadrolar dola-
yısiyle mevcut tahsisatı kifayet etmiyeceği ci
hetle 5 mmur için 450 lira fazla teklif olunmuştur 
ki ceman bu fasla, 

11 350 lira fazla tahsisat teklif olunmuştur. 

— — 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı : 
Faslın muhafazası için bir lira aynen teklif olun
muştur. 

40 706 — 209 40 706 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fık-
rasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret tertiplerine mütenazır olarak !% 5,5 
hesabiyle tahsisatı fazlasiyle teklif olunmuştur. 

—• —• 210 — Temsil tahsisatı : 
Ayda 250 lira hesabiyle yıllık tutarı olan 3 000 lira 
aynen teklif olunmuştur. 

3 450 — 301 Merkez daireleri büro masrafları : 
10 — Kırtasiye: Geçen yıl tahsisatı olan 2 200 liranın 

ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından aynen teklif 
olunmuştur. 
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Fazlası Eksiği 

Lira Lira F . M. Beyanı 

20 — Döşeme : Daire odalarından bir kısmını muşamba 
ile tefriş etmek ve koltuk, sandalya ve masa ihti
yacını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatı olan 
3 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

30 2 000 Demirbaş: Mahkemelerden gelen münasaha işlerin
den bâzılarının 80 batnı mütecaviz ve selimin mil
yarları aştığı görüldüğünden sıhhatli ve daha ça
buk taksim işinin yapılabilmesi için bir aded Fasit 
marka hesap makinesi ile sicil dolabı ve kütüphane 
mubayaası için. 

40 450 öteberi masrafları : Temizlik işleri ve malzemesi 
için tertibine mevzu tahsisatın kifayet etmediği an
laşıldığından, 

50 — Aydınlatma : Geçen yıl tahsisatının kâfi geleceği 
tahmin olduğundan aynen teklif edilmiştir. 

60 1 000 Isıtma : Kalorifer kazanının kifayetsizliği sebe
biyle ancak kok kömürünü fazla koymak suretiy
le dairenin teshini mümkün olacağından farkını 
karşılamak üzere 1 000 lira fazlasiyle teklif olun-
muştur ki ceman bu fasla, 

3 450 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

29 500 — 302 Vilâyetler büro masrafları : 
10 2 500 Kırtasiye : Her Müftülüğe ortalama 18 er liralık 

kırtasiye verilebilmesini temin maksadiyle geçen 
yıla nazaran 2 500 lira fazlasiyle 7 500 lira teklif 
olunmuştur. 

20 5 000 Döşeme : Müftülerin hemen mühim bir kısmının 
masa, sandalya ve sergisi bulunmadığından orta
lama her Müftülüğe 27 liralık tahsisat verebilmek 
için 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif olun
muştur. 

30 2 000 Demişbaş : Mühim müftülüklerden 50 adedine ya
zı makinesi vermek, soba, evrak dolabı gibi müb-
rem ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve ortalama be
her Müftüye 36 şar lira verebilecek miktarda ge
çen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle bu yıl 20 000 
lira teklif olunmuştur. 

40 5 000 öteberi masrafları : Müftülüklerin ve camilerin 
temizlik ve sair müteferrik masraflarını karşılıya-
bilmek üzere geçen yıla nazaran 5 000 lira fazla
siyle bu yıl 30 000 lira teklif olunmuştur. 

50 10 000 Aydınlatma : Tertibine mevzu tahsisatın camilerin 
ihtiyacını karşılıyamadığı anlaşıldığından geçen 
yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 95 000 lira* ola
rak teklif olunmuştur. 
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Fazlası Eksiği 

Lira Lira F. M. Beyanı 

60 5 000 Isıtma : Ortalama beher Müftüye 45 er liralık 
tahsisat verebilmek üzere geçen yıla nazaran 5 000 
lira fazlasiyle 25 O00 lira teklif olunmuştur ki ce-

• man bu fasla, 
29 500 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

2 000 — 303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Mevcudu kalmıyan bütün müftülükler kayıt defter
lerini bastırmak, emeklilik, kadro ve tahakkuk ev
rakını bastırmak ve gerekli malzemesini sağlamak 
üzere 2 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif olun
muştur. 

2 300 — 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
11 — Merkez, posta ve telgraf ücretleri; geçen yıl tah

sisatı ile hizmetin ifası anlaşıldığından 4 000 lira 
bu yıl da aynen teklif olunmuştur. 

12 1 500 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : Yeniden 33 
müftü kadrosu'ilâvesinden dolayı ihtiyacı karşıla
mak üzere 1 500 lira fazlasiyle 10 000 lira tekli;! 
olunmuştur. 

21 300 Merkez telef on masraf lan : Geçen yıl sarfiyatı na
zara alınarak 300 lira fazlasiyle 1 500 lira teklif 
olunmuştur. 

22 500 Vilâyeler telefon masrafları : Mühim 3 vilâyet 
müftülüğüne telefon alınmak ve mevcudun yıllık 
abonesini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 
500 lira fazlasiyle 2 500 lira teklif olunmuştur. 

2 300 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

5 000 — 305 Kira bedeli : 
11 — Merkez : Reislik merkez binasının 1954 yılındaki 

kira bedeli karşılığı olan 6 000 lira aynen teklif 
olunmuştur. 

12 5 000 Vilâyetler : Tertibine mevzu tahsisatın kifayet et-
— " — miyeceği anlaşıldığından 5 000 lira fazlasiyle bu 

yıl 65 000 lira teklif olunmuştur. 

—- — 306 — Giyecekler : îmam ve hatiplere cübbe yaptırmak 
ve Ankara'daki müstahdemlerin elbise ye ayak
kabı ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl tahsi
satı 93 000 lira bu yıl da aynen teklif olunmuştur. 

22 000 — 307 Yolluklar : 
10 7 000 Sürekli görev yolluğu : 6245 sayılı Kanunla artan 

yevmiye ve yollukları karşılamak üzere geçen 
yıla nazaran 7 000 lira fazlasiyle 14 000 lira tek
lif olunmuştur. 
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Fazlası Eksiği 

Lira lira F. M. Beyani 

20 15 000 Geçici görev yolluğu : 6245 sayılı Kanunla artan 
yevmiyeleri karşılamak üzere 15 000 lira fazla
sıyla 40 000 lira teklif olunmuştur. 

22 000 lira 

â 2ÖÖ ^- 308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve yolluklar : 

11 400 Merkez : Geçen yıllar sarfiyatı nazara alınarak 
400 lira fazlasiyle 800 lira teklif olunmuştur. 

12 2 800 Vilâyetler : Müftü ve vaizlerin yaş haddinden is
tisna edilmişi olmaları hasebiyle yatarak veya ayak-

' ta tedavi görenlerin fazla olmasından dolayı ter-
tibindeki tahsisatı kâfi gelmediği anlaşıldığından 
2 800 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif olunmuştur. 

3 200 Lira 

3 000 — 309 Taşıt masrafları : 
11 2 000 Reislik otomobili işletme masrafları : 
12 1 000 Reislik otomobili onarma masrafları : 

6384 sayılı Kanunla Diyanet îşleri Reisine bir bi
nek arabası tahsis edilmiş olduğundan bunun yıllık 
işletme ve onarma masraflarını karşılamak üzere 
yeniden konulan bu fasla 3 bin lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 

— — 451 Yayın masrafları : 
10 — Satınalma ve abone : Geçen yıl sarfiyatı nazara alı

narak 10 000 lira aynen teklif olunmuştur. 
20 — Başka her çeşit masraflar : Geçen yıl sarfiyatına 

göre 2 bin lira aynen teklif olunmuştur. 
8 590 — 476 Memur ve hayrat hademesinin kurs masrafları : 

6245 sayılı Kanunla yevmiyelerin artması sebebiy
le 8 590 lira fazlasiyle 51 bin lira teklif olunmuştur. 

— — 501 Geçen yıl borçları : 
Tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere 1 500 
lira bu yıl da aynen teklif olunmuştur. 

— — 502 Eski yıllar borçları : 
10 — 1950 - 1953 yılları borçları : 
20 — 1928 - 1949 yılları borçları : 

Geçen yıllar sarfiyatı nazara alınarak her iki 
maddeye biner lira tahsisat aynen teklif olunmuş
tur. 

3 351 996 — Yekûn 
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TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1955 yılı teklif bütçesi, 6206 sayılı Kanunla alman ta
pulama memurları kadrolarından 1954 yılında fiilî kadroya alınıp tahsisatları kısmen altışar ve kıs
men dörder aylık konulmuş bulunan memurların maaşlarının seneliğe iblâğ edilmesinden ve (L) 
cetvelinden çıkarılan memur kadrolarına ait ödenek ile bunlara kanunen verilmesi icabeden gün
deliklerin ve 6211 sayılı Kanun mucibince memur ve hizmetlilere verilecek tahsisatın ilâvesinden 
dolayı ve diğer müteferrik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak 1954 yılı bütçesine nazaran yatı
rımlar dâhil 5 946 150 lira fazlası ile 25 776 927 lira olarak hazırlanmıştır. 

F . M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
6206 sayılı Kanunla alman memur kadrolarından tahsisatları 1954 bütçesine altışar 
aylık konulmuş bulunan 45 memurun tahsisatlarının seneliğe çıkarılmasından dolayı 
72 000 ve (L) cetvelinden çıkarılan 15 memurun maaşları için 49 800 ve 6211 sayılı 
Kanun mucibince memurlara verilecek tahsisat karşılığı için de 584 856 lira ki bu 
maddeye ceman 706 656 liranm zammedilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

201 - 12 Vilâyetler memurları maaşı : 
6206 sayılı Kanunla alman memur kadrolarından tahsisatları 1954 bütçesine dörder 
aylık konulmuş bulunan 336 memur tahsisatının seneliğe çıkarılmasından dolayı 492 400 
ve (L) cetvelinden çıkarılan 401 memurun maaşları için 846 600 ve yeniden teşekkül 
eden vilâyet ve kazalar için verilen 39 memurun maaşı için 84 300 lira ve 4598 sayılı Ka
nuna göre terfi eden ve edecek olan memurların üst derece maaş farkları için 96 825 ee 
6211 sayılı Kanun mucibince memurlara verilecek tahsisat için de 2 182 956 lira ki ce
man bu maddeye 3 703 081 liranın zammı icabeylemekte ise de buna mukabil Umum Mü
dürlüğümüz kadrosundaki arazi kadastrosu hâkimleri ile kâtiplerinin Adliye Vekâleti 
kadrosuna verilmiş bulunmasından 1954 yılı bütçemizde bunlar için konulmuş olan 
288 400 liranın tenzili ile fiilî olarak maddeye 3 414 681 liranın zammı icabeylemekte 
bulunmuştur. 

201 21 Merkez memurları açık maaşı : 
Merkez memurlarından açığa çıkarılacaklara 6211 sayılı Kanun mucibince tahsisat verile
bilmesi için bu maddeye 250 lira zam olunmuştur. 

201 22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyetler memurlarından açıkta olanlara 1955 malî yılı içinde açığa alınacaklara 6211 
sayılı Kanun mucibince tahsisat verilebilmesi için bu maddeye 3 750 lira zam olunmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkez hizmetlilerine 6211 sayılı Kanun mucibince tahsisat verilebilmesini teminen bu 
maddeye 13 500 liranın zammı icab eylemiştir. 

202 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti: 
Yeni teşkil olunan Sakarya ve Adıyaman vilâyetleri tapu idarelerine ait beheri 50 şer 
lira ücretli iki odacı için 1200 ve 62 J l sayılı Kanun mucibince vilâyet hizmetlilerine 
tahsisat verilebilmesi içinde 139 800 lira ki, bu maddeye ceman 141 000 liranın zammı 
mecburiyetinde kalınmıştır. 
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Merkez geçici hizmetlileri ücreti: 
Kadastro okulu ile tapulama kurslarında çalışan öğretmenlerin 10 ve 12 şer aylık ücret
lerinin diğer emsali okul ve kurslarda olduğu gibi 150 şer liradan 250 şer liraya çıkarıl
ması zarureti dolayısiyle bu maddeye 52 600 ve merkez geçici hizmetlilerine 6211 sa
yılı Kanun mucibince tahsisat verilebilmesi için de 55 731 lira ki, ceman 108 331 lira zam 
olunmuştur. 

Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler tapulama kurslarında çalışan 20 öğretmenin 150 şer liralık ücretlerinizi 
diğer emsali kurslarda olduğu veçhile 250 şer liraya çıkarılması zaruretinden mütevellit 
olarak 24 000 ve vilâyetler geçici hizmetlilerine 6211 sayılı Kanun mucibince tahsisat 
verilebilmesi için de 68 686 lira ki ceman bu maddeye 92 686 lira zammedilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
1955 bütçesi teklifinde (L) cetvelinden çıkarılan 15 memurun birer çocuğu olduğu farz 
edilerek 206 ncı faslın 11 nci markez memurları çocuk zammı maddesine 1 800, keza 
(L) cetvelinden çıkarılan 401 tapulama memuru ile yeni teşkil olunan vilâyet ve kaza
lar için verilen 39 memur ki, ceman 440 memurun kısmen birer çocuklu ve kısmen de 
çocuksuz oldukları kabul edilerek 12 nci vilâyetler memurları çocuk zammı maddesine 
35 880, mâruz sebepten dolayı 21 nci merkez memurları doğum yardımı maddesine 
1 000, 22 nci vilâyetler memurları doğum yardımı maddesine 5 000, 31 nci merkez me
murları ölüm yardımı maddesine 1 000, 32 nci vilâyetler memurları ölüm yardımı mad
desine 8 000 ve 1955 yılı içinde rakımı yüksek mıntakalarda açılacak tapulama bölge
lerinde istihdam olunacak memurlara ödenmek üzere aynı «faslın 40 ncı yakacak zammı 
maddesine de 5 000 lira ki, ceman bu fasla 57 680 liranın zammı zarureti hâsıl ol
muştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) .fıkrası ile 38 ve 39 ncu maddeler gere
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Bu fasla yukarda arz olunan sebeplere binaen maaş ve ücret tertiplerine (6211 sayılı 
Kanun gereğince ödenecek tahsisat hariç) yapılan zamların % 5,5 olan 74 646 liranın 
ilâvesi lâzım gelmiştir. 

Hâkim tahsisatı : 
Arazi kadastrosu hâkimleri kadroları mahsus kanunla Adliye Vekâletine verilmiş bu
lunduğundan 1954 yılı bütçesinde bu fasılda bulunmuş olan 63 200 lira tenzil edil
miştir. 

Vilâyetler büro masrafları : 
Yeni teşkil olunan il ve ilçeler tapu sicil muhafız ve memurlukları ile 1955 yılı içinde 
teşkil olunacak tapulama müdürlüklerinin ve nahiye tapu sicil memurluklarının ihti
yaçlarını temin etmek üzere bu faslın 10 ncu kırtasiye maddesine 15 550, 40 ncı öteberi 
masrafları maddesine 3 700, 50 nci aydınlatma maddesine 8 400, 60 ncı ısıtma madde
sine 27 800 lira ki, ceman bu fasla 55* 450 liranın zammı lâzımgelmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
1954 te mevcut olanlarla 1955 yılı içinde yeniden teşkil kılınacak tapulama müdür
lüklerinin faaliyetlerini sağlamak ve eski yıllara nazaran 3 misli artmış bulunan alım, 
satım, ipotek ve sair tapu muamelelerinin ifasını teminen 600 ü mütecaviz tapu ve 
kadastro idarelerinin matbu evrak ihtiyacuaı karşılıyabilmek için bu fasla *70 500 li
ra zammedilmiştir. 
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Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Mevcut tapu, tapulama ve kadastro idareleri ile 1955 yılı içinde yeniden teşkil olu
nacak tapulama müdürlüklerinin muhabere ve muhaverelerini sağlamak üzere bu fas
lın 11 nci merkez posta ve telgraf ücretleri maddesine 3 000, 12 nci vilâyetler posta 
ve telgraf ücretleri maddesine 7 000, 21 nci merkez telefon masrafları maddesine 
1 000, vilâyetler telefon masrafları maddesine de 1 500 lira ki, bu fasla ceman 12 500 
liranın zammı zaruri bulunmuştur. 

Vilâyetler kira bedeli : 
1954 yılında görülen idari zaruretler dolayısiyle tapulamasına başlanan mıntıka ade
di 90 ı tecavüz etmiş ve her mıntıka müdürlüğü için ayrı bina icarı lâzımgelmiş bu
lunduğu gibi yeni teşkil olunan kazalarla bâzı nahiyelerde de tapu teşkilâtı kurul
muş olduğundan bütçeye mevzu kira tahsisatı kifayet etmemiştir. 1955 yılı içinde de 
aynı durumun hâsıl olmaması için ve yeniden ihdas olunacak tapulama müdürlükleri 
ihtiyacı da nazara alınarak bu fasla 100 000 lira zam olunmuştur. 

Yolluklar : 
Normal olarak tâyinleri yapılacak tapu, tapulama ve kadastro memurları ile 1955 
yılı içinde teknik okul ve kadastro okulu ve tapulama kurslarını ikmal edecek 400 
kadar elemanın yeni Harcırah Kanunu hükümleri dairesinde hareırahlannın ödenmesi 
ve yeni tapulama müdürlüklerinin kurulabilmesi için bu faslın 10 ncu sürekli görev 
yolluğu maddesine 140 000, tapu işlerinin normal olarak yürümesini temin ve mün
hal olması veya hastalık gibi sebeplerle kapalı kalacak dairelerin açılabilmesi için di
ğer yerlerden gönderilecek memurların ve grup tapu sicil müdürleri ile kontrol me
murlarının mmtakaları dâhilinde yapılan tapu işlerini kontrol edebilmelerini sağla
mak üzere vâki olacak zaruri masrafları ile gündeliklerinin ödenmesini teminen 20 
nci geçici görev yolluğu maddesine 25 000, ve tapu, kadastro ve tapulama idarele
rinin devamlı olarak teftiş ve murakabeleri için 30 ncu müfettişler yolluğu maddesi
ne 60 000, tapulama ve kadastro işlerinde çalışan elemanlara arazi üzerinde çalışa
cakları günlerde verilmesi icabeden kanuni gündeliklerinin ödenmesi için 70 nci, 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre verileeck tazminat gündelikleri ve tapulama 
ve kadastro işlerinde kullanılacakların geçici görev yolluğu maddesine 435 320 lira ki 
ceman bu fasla 660 320 lira zam olunmuştur. 

Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları : 
Tapulama ekipleri nezdinde çalışan muhtar ve bilirkişilerle ölçü( işlerinde çalıştırıl
makta olan amele gündeliklerinin ödenebilmesi ve uçuş yapacak elemanlara 6383 sa
yılı Kanun mucibince tazminat verilmesi ve memurların çalışmalarını ve yaşamaları
nı kolaylaştırmak üzere kanunen kendilerine verilmesi gereken eşyanın mubayaası ve 
uçak onarım ve işletme masraflarını karşılamak üzere bu maddeye 359 400 liranın 
zammı icabeylemiştir. 

Yayın masrafları : 
Fotogrametri sisteminin tatbikma başlanmış olmasından dolayı tayyare ile havadan 
alınacak fotoğraflar için gerekli filim ve sair malzemenin mubayaa edilebilmesini te
minen bu fâslm 20 nci başka her çeşit giderler maddesine 125 000 liranın zammı lâ-
zımgelmiştir. 
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476 Kurs ve okullar umumi masrafları : 
Kadastro okulu öğrencilerinin iaşe ve ibatesi ile giydirilmeleri ve kursa müdavim 
memurlarımıza dörder lira üzerinden gündelik verilebilmesini teminen bu fâslm 10 ncu 
kadastro okulu ve kursu umumi masrafları maddesine 13 000 liranın zammı mecburi
yetinde kalınmıştır. 

TOPRAK VE İSKAN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 1955 malî yılı bütçesi 17 207 827 lira âdi ve 1 361 000 
lirası yatırımlı olmak üzere ceman 18 568 827 lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. Teklif olu
nan bu tahsisatın 1954 yılı bütçesine nazaran noksan veya fazla olmasının sebepleri taallûk ettik
leri tertiplerin hizalarında arz ve izah olunmuştur. 

P. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Merkez teşkilâtında yüksek derecede bâzı teknik kadrolara 4 seneden beri münasip
leri bulunamadığından tâyin yapılamamış ve münhal olan bu kadrolar bütçenin «L» 
cetveline alınmıştır. Bu kadroların yıllık tutarı 24 600 lira bu fasıldan tenzil edilerek 
diğer ihtiyaç görülen masraf fasıllarına ilâve edilmiştir. 
Diğer taraftan 6211 sayılı Kanun gereğince memurlara ödenmekte olan .tahsisat kar
şılığı olarak % 25 nispetinde bu fasıla 66 300 liralık bir zam yapılmış bulunmaktadır. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler teşkilâtımız olan toprak komisyonları ile iskân teşkilâtının kadrolarında bir 
değişiklik olmadığından maaş tahsisatı 1954 bütçesindeki miktarın aynıdır., 
Yalnız '6211 sayılı Kanun gereğince memurlara ödenmekte olan tahsisat karşılığı ola
rak % 25 nispetinde 745 800 lira bu fasla ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

21 Merkez memurları açık aylığı : 
Lüzumu halinde sarf edilmek üzere geçen seneki gibi 1 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. Ayrıca 6211 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan tahsisat karşılığı olarak 
% 25 nispetinde 250 lira bu fasla ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

22 Vilâyetler memurları açık aylığı: 
Vilâyetler memurları açık aylığı olarak geçen senenin aynen 5 000 lira teklif edilmiştir. 
Ancak 6211 sayılı Kanun gereğince tahsisat karşılığı olarak % 25 nispetinde 1 250 
lira bu tahsisata ilâve olunmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti: 
Merkez hizmetlileri kadro ve ücretlerinde geçen seneye nazaran bir değişiklik olma
dığından ücret tahsisatı da geçen senenin aynı olarak 158 400 lira teklif elilmiştir. 
Yalnız 6211 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan tahsisat karşılığı olarak % 25 nis
petinde 39 600 liralık bir tahsisat mezkûr yekûna ilâve edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti; 
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Toprak komisyonları ve iskân teşkilâtı hizmetlileri kadrosunda geçen yıla nazaran bir 
değişiklik olmadığından tarsisat miktarı geçen senenin aynı 1 127 400 lira olarak teklif 
edilmiştir. Ancak, 6211 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan tahsisat karşılığı olarak 
% 25 nispetinde 281 850 lira tahsisat bu fasla ilâve edilmiş bulunmaktalır. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti: 
Toprak ve iskân kursu öğretmen kadrosunda bir değişiklik olmadığından tahsisat mik
tarı geçen yılın aynı 19 800 lira olarak teklif edilmiştir. Yalnız 6211 sayılı Kanun! ge
reğince ödenmekte olan tarsisat karşılığı olarak % 25 nispetinde 4 950 lira.tahsisat bu 
fasla ilâve edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı: 
Münhal kadrolara yapılan tâyinler dolayısiyle alman memurların çocukları ve yeni do
ğumlar dolay isiyle çocuk miktarında husule gelen artışı karşılamak üzere geçen yıl ki, 
18 000 liraya 1 000 lira ilâve edilmek suretiyle 19 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Toprak komisyonlarına ve İskân teşkilâtına yeniden tâyin edilen memurların çoeuklan 
ve yeni doğumlar dolayısiyle çocuk miktarında husule gelen artışı karşılamak üzere ge
çen seneki 140 000 liraya 15 000 lira ilâvesi suretiyle 155 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen sene bütçesindeki 3 000 lira tahsisatla, idare edilmiş bulunduğundan bu sene de 
aynı miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen seneki tahsisat ihtiyacı karşılamış bulunduğundan bu sene de aynen 20 000 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen sene bütçesinde mevcut 2 000 lira tahsisat bu sene de aynen teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen sene bütçesinde mevcut 15 000 lira tahsisat kâfi geldiğinden bu sene de aynı mik
tarda teklifte bulunulmuştur. 

806 40 Yakacak zammı : ' , 
1500 ve daha fazla rakımlı bölgelerde çalışan teşkilâtımız memurlarının yakacak zammı 
olup ihtiyacın tam karşılığı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilen1 er : 
Ecnebi dil bilenler kanunu mahsusu mucibince yabancı dil imtihanında kazananlara mü
kâfatlarını ödeme imkânını temin için açılmış bulunan bu fasla 1 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 : 
Memur ve hizmetliler için 5434 sayılı Kanun gereğince her ay % 5 nispetinde ödenen 
aidat ve kanunun 34, 38 ve 39 ncu maddeleri mucibince yapılacak ödemeler karşılığı ola
rak 255 156 lira teklif edilmiştir. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

20 Merkez Döşeme : 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 



— 131 — 
F. M. 

30 Merkez demirbaş : 
Dairenin lüzumlu demirbaş eşya ihtiyacını karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi bu 
yıl da 2 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Geçen seneki tahsisatın aynı 4 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 
Merkez teşkilâtı bürolarının bir yıllık aydınlatma masrafı karşılığı olup geçen seneki 
gibi 5 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtının işgal ettiği kalorifer tesisatlı binanın ısıtma be
deli olarak geçen seneki gibi 6 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

302 10 Vilâyetler kırtasiye : 
Toprak komisyonları ile îskân teşkilâtının her türlü kırtasiye malzemesinin bedeli olup 
geçen seneki gibi 28 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Toprak komisyonları ile îskân teşkilâtının lüzumlu ihtiyacını karşılamak üzere geçen se
neki gibi 7 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
Toprak komisyonları ile iskân teşkilâtının demirbaş eşya ihtiyacının seneden seneye 
bir kısmı karşılanmakta olduğundan bu yıla geçen seneye nazaran 10 000 lira nok-
saniyle 40 000 lira teklif edilmiştir, fî}-,'• •, 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
Toprak komisyonları ve iskân teşkilâtının her türlü müteferrik masrafları ve top
rak komisyonlarınca bilirkişilerin ücretleri karşılığı olarak geçen seneki gibi 20 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Toprak komisyonları ile iskân teşkilâtının aydınlatma karşılığı olarak geçen yıl ol
duğu gibi 15 000 lira tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Toprak komisyonları ile iskân teşkilâtının yakacak ihtiyacını karşılamak üzere geçen 
sene olduğu gibi 37 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez teşkilâtı, toprak komisyonları ve iskân teşkilâtının her türlü evrakı mat
bua ihtiyacını karşılamak üzere geçen senenin aynı 50 000 lira teklif edilmiştir. 

I 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücreti : 
Geçen senenin aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti : 
Geçen senenin aynı 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Geçen senenin aynı 7 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafı : 
Geçen senenin aynı 20 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

305 11 Merkez kira : 
Evvelce ayrı ayrı binalarda çalışan Genel Müdürlük Merkez teşkilâtı geçen malî yıl 
başından itibaren bir binada toplanarak çalışmaya başlamıştır. Ataç sokakta kalori
ferli 12 daireli müstakil bir apartman Genel Müdürlük Merkez teşkilâtının ihtiyacım 
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karşılamaktadır/Kira tahsisatı geçen seneki gibi 40 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
12 Vilâyetler kira bedeli : 

Toprak Komisyonları ile iskân teşkilâtının mühim bir kısmı hükümet konaklarında 
yer bulunmaması dolayısiyle zaruri olarak kira ile tutulan binalarda çalışma yap
maktadırlar. Kira bedellerinin yükselişi yüzünden 1954 bütçesine mevzu 90 000 liralık 
tahsisat kâfi gelmemiş ve 35 000 liralık münakale yapma zorunda kalınmıştır. 
Bu sebeple kira tahsisatı geçen seneye nazaran 30 000 lira fazlasiyle 120 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Giyecekler : 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında D cetveline dâhil kadrolarda çalışan hizmetli
lere her yıl verilen elbise ve ayakkabı bedeli olup geçen seneye nazaran 750 lira faz
lasiyle 4 250 lira teklif edilmiştir. 

10 Sürekli görev yolluğu : 
Bir bölgede faaliyetini sona erdiren Toprak Komisyonları ihtiyacı olan diğer bir böl
geye nakledilmektedirler. 
tskân teşkilatındaki memurlar da, İskân İşleri ikmal edilen mahallerden alınarak açık 
olan Vilâyetlere verilmektedir. 
Yeni harcırah kanunu hükümlerine göre zatî ve aile harcırahı eskisine nispetle çok 
artmış bulunduğundan zaruri olan nakiller dolayısiyle mevcut tahsisat kâfi gelme
mektedir. Nitekim 1954 bütçesinde bu maddeye 35 000 liralık bir münakale yapılmış
tır. Bu sebeple 1955 yılı içinde 40 000 lira ilâvesiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : <• 
Bu tahsisattan tetkikat için muvakkat vazife ile tavzif edilen memurlara verilen harcı
rahtan maada, yeni Harcırah Kanununun 50 nci maddesi mucibince Toprak komisyon
larında çalışan memurlarla, gazici mahkemsi salâhiyeti verilen hâkim ve zabıt kâtibi, 
ve mübaşirlere devamlı olarak tazminat ödenmektedir. Toprak komisyonlarında çalışan 
müstahdemine de kasabalardan hariçte vazifeye gittikleri günler için yevmiye tahakkuk 
ettirilmektedir. Bu suretle yalnız Toprak komisyonları memurları ve gezici mahkemesi 
hâkimleri ve memurları için 1 100 000 Lira 
Toprak komisyonları hizmeti, için 400 000 » 
îskân teşkilâtı için 160 000 » 
Merkez teşkilâtı için 40 000 » 

olmak üzere geçen seneye nazaran 
500 000 lira fazlasiyle 1,700 000 » tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler yolluğu : 
Müfettişler yolluğu için geçen senenin aynı 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
Bâzı Avrupa memleketleri Toprak tevzi ve ıhlah işinde ileri hamleler yapmaktadır. 
îskân işlerinde de yenilikler meydana getirilmiştir. Mümkün olduğu nispette memleke
timizin bunlardan âazmi istifade etmesini temin bakımından geçen senenin aynı mik
tarda (3 000) lira teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka mas
rafları : 
Gerek toprak işleri hakkında ve gerekse iskân mevzuunda yabancı memleketlerden geti
rilecek mütehassısların yol masrafları karşılığı olarak geçen senenin aynı 15 000 lira 
teklif edilmiştir. 
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70 Kurslar geçici görev yolluğu : 
Toprak komisyonlarının eleman ihtiyacını karşılamak üzere her sene Ankara'da bir 
toprak ve iskân kursu açılmaktadır. Bu kurs 1955 yılında da mesaisine devam edecek
tir. Kursa lise mezunları alınmaktadır. Bunların kursa gelişlerine, aile yol para
larına karşılık olmak üzere geçen sene olduğu gibi 10 000 lira tahsisat teklif edilmek
tedir. 

308 11 Merkez memurları tedavi giderleri : 
4598 sayılı Kanun hükümlerine göre merkez teşkilâtına dâhil memurların tedavi mas
rafına karşılık olarak geçen senenin aynı miktarda 4 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

308 12 Vilâyetler memurları tedavi giderleri: 
4598 sayılı Kanunun hükümlerine göre toprak ve iskân teşkilâtında vazifeli memurla
rın tedavi masrafları karşılığı olarak geçen senenin aynı 15 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

309 21 Merkez taşıtları işletme masrafı : 
Merkezde 'bir aded hizmet otosu ile bir aded motosiklet mevcuttur. Bu iki motorlu 
vasıtanın akar yakıt masrafı karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 3 000 lira tahsi
sat teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıt onarma masrafları : 
Merkezde mevcut iki motorlu vasıtanın tamir masrafı karşılığı olarak geçen seneye 
nazaran 500 lira fazlasiyle 2 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıt işletme masrafı : 
Toprak komisyonlarında 76 motorlu vasıta çalıştırılmaktadır. Bütün bir yıl müdde-
tince köylerde arızalı arazi üzerinde çalıştırılmakta olan bu vasıtaların akar yakıt 
sarfiyatı normal şartlar dâhilinde çalışan vasıtalara göre fazla olmaktadır. Diğer 
bir sebep de, vasıtaların mühim bir kısmı teşkilâtın kuruluşundan beri çalıştırıl
maktadır. Bu yüzden motörler çok benzin yakmaktadırlar. Bunun için her makine
ye asgari 3 000 lira hesabiyle bu sene geçen seneki tahsisata, 30 000 lira ilâvesiyle 
230 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıt onarma masrafı : 
Yukardaki maddede arz olunduğu üzere toprak komisyonlarında mevcut 76 aded motor
lu nakil vasıtası bütün bir yıl köylerde arızalı arazi üzerinde çalıştırılmaktadırlar. Di
ğer taraftan da memlekette iktisadi durumun geniş mikyasta inkişafı üzerine usta, ma
kinist ve şoförler daha yüksek ücretle hususi teşekküllere geçmekte ve serbest ticarete 
atılmakta olmaları dolayısiyle boşalan bugünkü bütçeye mevzu kadrolara ehil kimseler 
bulunamadığından motorlu vasıtalar kısa bir zamanda tamire ihtiyaç göstermekte ve bu 
hal sık sık tekerrür etmektedir. Tamir ücretleri de çok yüklüdür. Vasıta olmadıkça 
toprak komisyonlarının iş görmesine katiyen imkân yoktur. Komisyonun vasıtasının 
her an işler bir halde bulundurulması şarttır. Bunun için tamir masrafı olarak geçen 
seneki bütçeye mevzu 120 000 liralık tahsisata 45 000 lira ilâvesiyle bu yıl 165 000 li
ra tahsisat teklif edilmiştir. 

405 Hayvan yem bedeli : 
Ankara'da toprak ve iskân kursu hizmetinde çalıştırılan arabanın bir çift atının yem 
masrafı karşılığı olarak geçen seneye nazaran 1 500 lira noksaniyle 1 500 lira teklif 
edilmiştir. 
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414 11 Toprak işleri taşıma masrafı : 
Toprak komisyonları bir bölgede işlerini ikmal edince başka bir bölgeye nakledilmek
tedirler. Aynı zamanda komisyonlar için satmalınan her türlü, eşya ve malzeme ko
misyonlara gönderilmektedirler. Komisyonların naklinde eşya ve malzemenin nakil 
masrafı ve gönderilen eşyanın nakil ücretleri karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 
bu sene de 25 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

12 İskân işleri taşıma masrafları : 
Bulgaristan'dan gelmiş ve iskân sahalarına gönderilmiş bulunan göçmenlerden bâzıla
rının ailevi ve sıhhi sebeplerle bâzılarının da bulundukları mahallerde toprak verilme
mesi hasebivle başka mahallere nakilleri, yapılmaktadır. 
Ayrıca Türkistan'dan gelen ve gelmekte olan göçmenler Şark hudutlarımızdan mem
lekete girmekte, bunlar Türkçe konuşmalarını geliştirmek, memleketimiz hakkında bil
gi edinmek ve bir küçük el sanatı öğrenmek üzere İstanbul'da mevcut misafirhaneler
de bir müddet için barındırılmakta ve ondan sonra iskân edilecekleri mahallere sevk 
edilmektedirler. Bunların nakil masrafları karşılığı olarak geçen seneye nazaran 
125 000 lira. noksaniyle 75 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

417 4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler : 
Toprak komisyonları bütün bir çalıgma mevsimince köylerde açık arazide çalışmakta
dırlar. Zor şart lat altında ve birçok mahrumiyetler içerisinde çalışan komisyon ele
manlarının yaşama ve çalışmalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri maksadiyle 4784 
sayılı Kanunun 20 nci„ maddesi mucibince komisyonda vazifeli memurlara yatacak, gi
yecek ve yiyecek eşya ve malezemefinin verilmesi icabetmektedir. 
Bu gibi eşya ve malzemenin temini için geçen seneye nazaran 25 000 lira noksaniyle 
bu sene 100 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

* 
425 10 İskân yiyecek masrafları : 

Bulgaristan'dan gelen 37 351 göçmen ailesinden 32 000 ailenin evleri yapılmış ye 
yapılmaktadır. Bunların haricinde daha 5 000 ailenin iskânı icabetmektedir. Ancak 
muhtelif sebepler dolayısiyle 2 000 ailenin iskân hakkını kaybedeceği nazarı dikkate 
alınarak daha 3 000 ailenin iskânı lâzım gelmektedir. 
Bunların içinde çalışamıyacak durumda bulunan ve yardıma ihtiyaç gösteren ailele
rin ve Türkistan'dan gelmiş olup iskânları yapılmış ve fakat henüz müstahsil hale 
geçmemiş bulunan bir kısım göçmenlerin yekûnu tahminen 1 500 nüfusu bulmakta
dır. Bunların iaşeleri için nüfus ba sına 80 kuruş bir yardım yapılmaktadır. Kış dev-
resince yapılmakta olan bu iaşe yardımı için geçen seneye nazaran 200 000 lira nok
saniyle 250 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

425 20 Giyecek masrafları : 
Bulgaristan'dan ve Türkistan'dan gelen göçmenlerden bâzı aileler pek fakir olduk
larından bu gibilerin çoluk çocuğuna bir defaya mahsus olmak üzere giyecek eşyası 
verilmektedir. Bunun için geçen sene olduğu gibi bu sene de 10 000 lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 

30 İskân tedavi masrafı : 
Göçmenlerden hastalananlar tamamen devlet hastanelerinde tedavi edilmektedirler. 
Hastane bulunmıyan mahallerde hasta göçmenlerin bâzı ilâçlarını almak üzere geçen 
seneye nazaran 5 000 lira noksaniyle 15 000 lira tedavi masrafı karşılığı tahsisat 
teklif edilmiştir. 
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40 Muhacir ve mültecilerin masrafları : 
Bu maddeye konulan tahsisat iki işe sarf edilmektedir. Birisi gelen göçmenlerin İs
tanbul'da göçmen misafirhanelerinde aş ocaklarında iaşe edilmeleri dolayısiyle iaşe 
masraflarına, diğer göçmenlerin ev inşaatına sarf olunmaktadır. 
İaşe bedeli olarak 300 000 liranın sarf olunabileceği tahmin edilmektedir. 
Bakiye kalan 4 700 000 lira tahsisat ile göçmen evleri inşa ettirilecektir. Bulgaris
tan 'dan gelen 37 351 hane göçmenden 32 000 ailenin evleri yapılmış ve yapılmakta
dır. 
5 000 aileden 2 000 ailenin muhtelif sebeplerle iskân hakkını kaybedeceği nazarı dik
kate alınarak daha 3 000 Bulgaristan göçmen ailesi ve ayrıca Türkistan'lı göçmenler 
ile bayır bucak mültecileri için de 400 ev olmak üzere ceman, 3 400 evin inşası zaru
ri bulunmaktadır. İnşaat malzemesi fiyatlarının yükselişi dolayısiyle bir ev köy tipi 
olursa 2 000 lira ve şehir tipi olursa 3 500 liradan sağı çıkmamaktadır. 
Bu hesaba göre şehir tipi 2 400 aded evin beheri 3 500 liradan tutarı 8 400 000 lira, 
köy tipi 1 000 aded evin beheri 2 000 liradan tutarı 2 000 000 lira olmak üzere ce
man 10 400 000 liraya ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Ancak bütün ihtiyacın 1955 yılında 
karşılanmasına maddeten imkân bulunamıyacağmdan önümüzdeki inşaat mevsiminde 
ihtiyacımızın yarısına yakın miktarda evlerin ikmaline çalışılacaktır. 

50 Başka her çeşit giderler : 
Sel yataklarından ve kaya diplerinde bulunmalarından sele mâruz ve kaya sukutuna uğ-
rıyan ve toprak kaymaları neticesinde harap olan birçok köylerin el'an salahiyetli jeolog 
raporlarına istinaden münasip görülecek mahallere nakilleri icabetmektedir. 
Seneden seneye artmış olan bu gibi köylerin nakillerine 1952 yılından itibaren başla
mıştır. Bu tarihten evvel'bu mevzuda bir harekette bulunulmamıştır. Heyelana mâruz 
ve nakilleri icabedcn köyler için yapılacak yardım tahminen 10 000 000 lirayı aşmak
tadır. Etüd işlerinin ikmal edilmemiş olması dolayısiyle hepsinin birden ele alınmasına 
imkân bulunmadığından 1955 yılında nakli zaruri görülmüş köyler için bu müşterek 
maddeye mevzu tahsisat için de 1 500 000 lira ayrılmış bulunmaktadır. 
6093 sayılı Kanun mucibince Şark'ta eski yerlerine iade edilen menkul eşhasın iskân
larına yardım olmak üzere 750 000 lira tefrik edilmiştir. 
Göçmen iskânı için bâzı bölgelerde Hazineye ait arsa bulunmadığından bizzarure şa
hıslardan satmalmmaktadır. Bu gibi arsa bedelleri ile göçmenlerin mahrukat, aydın
latma, kira, su kuyuları açtırma ve ham arazinin sürdürülmesi bedellerine karşılık ola
rak da 274 920 lira ayrılmıştır. 
Yukarda arz olunan hususlar için ceman bu maddeye geçen seneye nazaran 252 762 
lira noksaniyle 2 524 920 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Toprak bayramının gerektirdiği masraflar-: 
4760 sayılı Kanun hükmü gereğince Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildi
ği tarihi takibeden ilk pazar günü yapılacak tören masrafı karşılığı olarak geçen yılki 
ödenek aynen teklif edilmiştir. 

5613 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasının ikinci bendi gereğince araziyi 
açma masrafları: 
4753 sayılı Kanun hükümlerine göre topraksız çiftçiye verilen hiç işlenmemiş araziyi 
çiftçi kendi mevcut vasıtasiyle açmasına imkân olmadığı anlaşılmış olduğundan bu gibi 
araziyi sürdükten sonra çiftçiye vermek üzere traktör grupları teşkil olunmuştur. Halen 
23 traktör mevcuttur. Bu traktörlerin masraflarını karşılamak üzere geçen yılki ödeneğe'' 
nazaran 20 000 lira noksanı ile 40 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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451 10 Satmalma ve abone: 
Genel Müdürlük teşkilâtı için çok lüzumlu ve faydalı görülen eserleri satmalabilmek 
maksadiyle geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar: 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı: 
Milletlerarası göçmen ve mültecilere yardım teşkilâtına âza olduğumuz için bu teşkilâta 
katılma payı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

457 iç kongreler ve teknik toplantılar umum masrafları: 
Toprak ve iskân işleri mevzuunda zaman zaman kongre ve toplantılar yapılmaktadır. 
Bu kongrelerde yapılmış olan işler umumi olarak gözden geçirilmesinde ve topluca mü-
nakaşasmın yapılmasında ve yeni yapılacak işler üzerinde çalışmasında büyük faydalar 
görülen bu toplantıların önümüzdeki yıl zarfında daha sık yapılması derpiş edilmekte 
olduğundan geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

476 Toprak ve iskân kursu: 
Toprak komisyonlarının ihtiyacı bulunan harita teknik memurlarını yetiştirmek üzere 
1946 senesinden beri her sene toprak ve iskân kursu açılmaktadır. Kurs yatılıdır. Kursa 
lise mezunları, liseye muadil orman okulu mezunları almmaktalır. 
Kursa devam eden talebeye 6245 sayılı Kanun gereğince 4 lira yevmiye verilmektedir. Bu 
sene kursa 40 talebe alınacaktır. 
Bu talebelerin yevmiyeleri, kursun yakacak, yatacak ve sair her türlü masraflarına kar
şılık olarak geçen seneye nazaran 25 bin lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Yıl içinde ödenmiyen alacağın istihkak sahibine ödenmesini temin için geçen yılki 
ödeneğe nazaran 300 lira ilâvesiyle 500 liralık ödenek teklifi zaruri görülmüştür. 

502 10 1950 -1953 yılları borçları : 
1950 - 1953 yıllarında tahakkuk eden şahıs alacaklarının ödenmesini teminen geçen 
yılki ödeneğe nazaran 1 000 lira ilâvesiyle 4 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

20 1929 -1949 yılları borçları : 
1929 - 1949 yıllarında tahakkuk edip ödenmesi ieabeden borç karşılığı olarak geçen 
yılki ödeneğe nazaran 100 lira fazlasiyle 2 bin liralık ödenek teklif edilmiştir. 

731 4753 ve 5618 sayılı kanunların 45 ve geçici 2 nci maddelerine göre : 
Toprak komisyonlarının bugüne kadar kamulaştırma ve yıl içinde kamulaştırılacağı 
tahmin olunan yerlerin tahakkuk eden tahvil faizi ile peşin ödenecek kamulaştırma 
karşılığı olarak geçen yılki ödeneğe nazaran 10 bin lira noksanı ile 120 bin liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 

751 Satmalmaeak makine, alet ve gereçler : 
10 Optik aletler ve teknik malzeme : 

Mevcut komisyonların noksan olan optik alet ve teknik malzemenin ikmali için geçen 
yılki ödeneğe nazaran 10 bin lira noksanı ile 50 bin liralık ödenek teklif olunmuştur. 

20 Traktör grupları için alınacak traktör, pulluk alet ve sair gereçler : 
Mevcut (23) traktör ve pullukların hayatiyetini muhafaza, yedek pulluk ve sair gereç
lerin ve bunların tamirinin sağlanması için geçen seneki ödenek aynen teklif edil
miştir. 
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Toprak komisyonları nirengi ve poligon tesis, her türlü malzeme ve sair masraf : 
Toprak komisyonlarında ölçülüp tevzi edilen arazi üzerinde nirengi noktaları tesis 
edilmediğinden her hangi bir ihtilâf zuhurunda arazinin belirtilmesinde müşkülât çe
kilmektedir. 
Bilhassa yekpare geniş arazide bu cihet daha çok ehemmiyet kesbetmektedir. Top
rak komisyonlarının faaliyet sahaları daha ziyade geniş arazi bulunan Şark vilâyetle
rine intikal ettirilmiş bulunduğundan önümüzdeki iş mevsiminde nirengî tesisine zaru
ret görülmektedir. 
Bu maksatla yeni bir madde açılmak suretiyle 76 bin liralık bir tahsisat teklif edil
miştir. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak 
özel fon1 : 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri gereğince topraklandırılan çiftçilere bu 
kanunun 47 nci maddesine göre kuracakları işletme, yapı ve tesislerini meydana ge
tirmek ve bunların onarılmasını ve işletmenin yıllık işletmesini sağlamak üzere ku
ruluş - onarma kredisi ile yıllık işletme kredisi açılmaktadır. 
Topraklandırılan her aiyele topraklandırılmayı mütaakıp 1 400 lira kuruluş, onar
ma ve 600 lira yıllık işletme kredisi yardımı için yapılması gerekmekte ise de öde
nek kifayetsizliği dolayısiyle bugüne kadar belirtilen miktarda bir yardım yapılması 
kabil olamamıştır. 
Bu itibarla 1954 yılında topraklandırılan 35 bin ailenin 1955 yılında 45 bini bulaca
ğı göz önünde bulundurularak asgari bir hesapla kuruluş, onarma ve 150 lira da yıl
lık işletme ki ceman 450 lira üzerinden 45 bin ailenin kredi ihtiyacını karşılamak üze
re 20 250 000 liraya ihtiyaç varsa da bütçede tasarruf temin etmek için geqexı yılki 
ödenek aynen teklif edilmiştir. 
Nakil vasıtaları mubayaa bedeli : 
1946 yılında mubayaa edilen toprak komisyonları emrindeki kamyonetler köy yolları
nın bozukluğu dolayısiyle çok yıpranmış ve çalışmaz bir hale gelmiş olduğundan 1955 
bütçemizle 15 aded kamyonet satmalmması zarureti karşısında 150 bin liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 
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1955 malî yılı adliye bütçesinin A / l kısmına dâhil hizmetler için 82 115 370 lira ve A/2 kısmına 
da yatırımlar karşılığı olarak 6 223 500 lira olmak üzere ceman 88 338 870 lira tahsisat konmuş
tur. 

1954 yılı bütçesinde A / l ve A/2 yekûnları 79 341 720 lira olduğuna nazaran 1954 ve 1955 büt
çeleri farkı 8 997 150 lira olarak görünmekte ise de 1954 tahsisatı içinde seçim masrafları ile sâri 
taahhütler karşığı da bulunduğundan, yalnız seçim yılı ile alâkalı bulunan 8 837 724 lira ile Na
fıa bütçesinde yer almış bulunan sâri taahhütler karşılığı 1 764 500 liranın tutarı bulunan 
10 602 224 lira 1954 yekûnundan çıkarılarak geriye kalan 68 739 496 lira ile mukayese edildiği 
takdirde 1955 bütçesiyle adliye hizmetlerine ayrılan tahsisat miktarının geçen yıla nazaran 
19 599 374 lira bir fazlalık arz ettiği görülür. 

Bu tahsisatın hizmetlere tevdii ve mucip sebepleri fasıl ve madde itibariyle aşağıda arz olun
muştur. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
5Ö57 sayılı Kanun gereğince ayda 450 lira üzerinden vekile verilecek tahsisatın bir yıl» 
lık tutarı olarak 5 400 lira konmuştur. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
3 104 800 lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 922 600 lira fazladır. Bu fazlanın 
146 400 lirası 6274 sayılı Kanunla Temyiz Mahkemesi kadrosuna ilâve edilen 12 âza 
ile 8 başkâtip kadrosunun karşılığı ve 776 200 lirası da 6211 sayılı Kanun gereğince 
merkez memurlarına verilecek 3 aylık tahsisatın karşılığından ibarettir. 

201 12 Vlâyetler memurları maaşı : 
Geçen yıla nazaran 11 989 150 lira fazlasiyle 42 526 250 lira teklif edilmiştir. Bu faz
lanın 3 483 900 lirası 6191, 6265, 6274, 6321, 6324, 6325, 6406, 6418 sayılı kanunlarla 
yeniden teşkil edilen vilâyet ve kazalarda kurulan mahkemelerle, mevcut mahkemeler 
teşkilâtının takvyesi ve tevsii, Gezici Kadastro mahkmelerinin Adliye Vekâletine nakli 
ve trafik mahkemelerinin kurulması için alman kadroların karşılığı 8 505 250 lirası da 
6211 sayılı Kanun gereğince vilâyetler memurlarına verilecek 3 aylık tahsisatın tutarı 
olarak konmuştur. 

201 ' 21 Merkez memurları açık caaşı : 
22 Vlâyetler memurları açık maaşı : 

202 11 Merkez hizmetliler ücreti : 
6211 sayılı Kanun gereğince verilecek 3 aylık tahsisatı karşılamak üzere 21 nci madde
ye 500 lira ilâvesiyle 2 500 lira 22 nci maddeye de 2 000 lira ilâvesiyle 10 000 lira tek
lif edilmiştir. 
D cetvelindeki hizmetli kadrolarının tutarı olarak 343 500 lira teklif edilmiştir. 1954 
yılı tahsisatına nazaran 108 900 lira fazladır. Bu fazlalığın 68 700 lirası 6211 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 3 aylık tahsisatın karşılığıdır, mütebaki 40 200 lira da aşa
ğıdaki sebeplerden mütevellittir. 
1 . 1954 bütçesiyle kabul edilen müstahdemler kadrolarının tahsisat noksanını ikmal 
için 2 400 lira. 
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2. Vekâlet binasında Çalışma Vekâletinin tahliye ettiği 21 oda çok sıkışık bir halde 
bulunan Vekâlet dairelerince işgal edilmiş olduğundan binaların servis hizmetleri için 
7 hademe ile 2 dağıtıcı ve mahkemelere gönderilen matbu evrak ve defterlerin paket 
yapılması ve sevk işlerinde kullanılmak üzere mevcuda ilâvesine lüzum görülen 4 işçi 
ile santralde kullanılmasına ihtiyaç görülen bir sanatkâr işçinin Vekâlet kısmına ilâ
vesi sebebiyle 18 900 lira. 
3. Adlî Tıp işleri Umum Müdürlüğü Fizikî Tetkikler Şubesine silâh ve mermi atış ve 
muayenesi için bir memur. 
4. Müesseseye inkıtasız denecek derecede telefon müracaatı vâki olmakta ve bu vazifeyi 
makineden anlamıyan hademelere yaptırma imkâna olmadığı senelerden beri yapılan 
tecrübelerden anlaşılmış bulunmasına binaen 1 santralci. 
5. Mütefessih olan cesetlere otopsi yapmak ve cesetleri kaldırıp taşımak çok güç bir 
vazife olduğundan tek başına bu işleri yapamamakta olan otopsi teknisiyenine bir yar
dımcı. 
6. Maaşlı hemşire kadroları muhtelif sebeplerle doldurulmadığmdan ve mevcut hasta
bakıcılar da ihtiyacı karşılamadığından müşahadehaneye biri erkek diğeri kadın kısmına 
bakmak üzere iki başhastabakıcı. 
7. Mork, Kimya lâboratuvarları, müşahedehane kirlenen giyecek, yatak takımı ve da
irenin yıkanması için bir çamaşırcı. 
8. Kimya ve Biyoloji lâboratuvarları için kurbağa, beyaz fare, tavşan, lüzumunda kedi 
ve köpek gibi tecrübe hayvanlarına ihtiyaç bulunduğundan bu hayvanlara bakmak üze
re tecrübeli bir hayvan yetiştirici ve bakıcısı. 
9. Adlî Tıp Meclisinde ve şubelerinde tetkik edilmiş birçok fennî tâbirlerle dolu ra
porların yazı makinesi ile yazılması gönderilen dosyalardaki lüzumlu evrakın suretleri
nin alınması, fazla zaman sarfını istilzam ettiğinden biriken işlerin vaktinde yazılması 
ve intacını temin için 2 daktilo kadrosunun Adlî Tıp Müessesesi kadrosuna ilâvesine 
zaruret hâsıl olmuş ve bu sebeple de 18 900 lira eklenmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetliler ücreti : 
Bu tertibe konan 4 993 125 lira geçen yıl tahsisatına nazaran 2 288 625 lira fazladır. 
Bu fazlanın 103 500 lirası 1954 yılı içinde kabul edilen kanunlarla yeniden teşkil edi
len vilâyet ve kazalarda kurulan mahkemelerle trafik mahkemeleri müstahdemleri kad
rolarına ait, 998 625 lirası da 6211 sayılı Kanun gereğince hizmetlilere verilecek 3 ay
lık tahsisatın karşılığıdır. Mütebaki 1 186 300 lirası da (D) cetvelinde 1955 yılında 
tatbik edilmek üzere yapılan ve mucip sebepleri aşağıda arz edilen .ilâve ve tadilden 
mütevellittir. 
1. Mütaaddit mahkeme ve icra daireleri bulunan vilâyet merkezlerindeki müstakil 
adliye binalarında temizlik ve intizamı muhafaza için bu binalara birer başhademe 
ile keza yine müstakil adliye binaları için birer gece bekçisi verilmesi ve yeni kuru
lan mahkemelerle teşkilâtı tevsi edilenlerin hademe kadrolarının ikmâli için (D) cet
velinin vilâyet müstahdemleri kısmına aşağıdaki kadrolar eklenmiştir. 

Ücret Aded 

150 
125 

75 
100 
75 

1 
4 

60 
6 
6 

Başhademe 
Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 
Gece bekçisi 
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Bu kadroların tutarı da 74 400 liradır. 
2. Ceza ve tevkif evleri personel kadrosuna 801 aded gardiyan ve sair müstahdem 
kadrosu ilâvesine zaruret görülmüş ve ayrıca ücretlerinin azlığı hasebiyle istifade edi-
lemiyen 50 liralık 129 gardiyan kadrosu kaldırılarak bu miktar 75 lira ücretli gardi
yan kadrosuna ilâve edilmiş ve 226 aded gardiyanın ücreti de 75 liradan 100 liraya 
çıkarılmıştır. 
3. D cetvelinin ceza ve tevkif evleri kısmına ilâve edilen personel kadrosu şunlar. 
dır : 

Ücret Aded 

175 
200 
100 
200 
100 
75 

150 
125 
100 
75 

33 
1 

21 
4 

21 
21 

100 
100 
250 
250 

Usta 
Elektrikçi 
Hastabakıcı 
Şoför 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Başgardiyan 
Başgardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 

Bu personelin ilâvesini gerektiren sebepler : 
1. Hükümlünün infaz müessesesinde bir' işle meşgul edilmesi ve ona bir sanat öğretil
mesi mecburiyeti vaz'edilmiş olduğundan bu çalışma mecburiyetinin tatbikini mümkün 
kılacak atelyelerin inşa edildiği her ceza evine asgari bir usta kadrosu verilmesi za
ruri görülmektedir. 1954 D cetveliyle alman 12 usta kadrosu Ankara Çocuk Islahevi, 
inşaat Cezaevi, Eskişehir Çocuk Cezaevi, Eskişhir Merkez Cezaeviyle izmir, İsparta, 
Kayseri, Kırşehir, Konya, Dalaman cezaevlerine verilmiştir Bu iş yurtlarının 1955 yı
lında 45 e çıkarılması mukarrer olduğundan mevcuda ilâveten 33 usta kadrosu, 
2. Şehre uzak olması hasebiyle Edirne Ceza Evinin elektriği hususi tesisle temin edil
mekte olduğundan bu cezaevinde kullanılmak üzere eltktrikçi kadrosu, 
3. 1955 yılında yeniden 4 kamyon alınacağı cihetle bunları kullanmak üzere 4 goför 
kadrosu, 
4. Büyük merkezlerdeki ceza evlerinin hastane revir adedi 45 tir. Bunların ancak 12 
sinde hastabakıcı aşçı ve çamaşırcı mevcut olup diğerlerine kadrosuzluk yüzünden 
bu elemanlar verilememiştir. Ceza evlerinde umumiyetle temizlik herkes kendi çamaşı
rını yıkamak kaydiyle mahkûmlar tarafından yapılmakta ise de hasta mahkûmlar bu
nu yapamıyacaklarmdan hastane ve reviri olan yerlere birer hastabakıcı ve çamaşır
cı, bölge ceza evleriyle hastane ve reviri olan ceza evlerinde mahkûmlara sıcak ye
mek verilmekte olduğundan bu gibi yerlere birer aşçı verilmesi uygun görülmüş ve 
bu sebeple kadroya yirmi birer aded hastabakıcı, aşçı ve çamaşırcı kadrosu, 
.5. Bugün mevcut olan 674 ceza evi sayısına ve mahkûm adedine göre gardiyan sa
yısı kifayetsizdir. Her mahkeme kurulan yerde bir ceza evi tesisini kanun mecburi kıl
dığı halde kadrosuzluk yüzünden 33 kazada ceza evi açılamamıştır. Mevcut ceza ev
lerinden 308 i tek gardiyanlıdır. Bunlar hem erkek ve hem de kadın ceza evlerine 
bakmakla mükellef kılınmıştır. 
203 mahalde bir erkek diğeri kadın ceza evine bakmak üzere 2 gardiyan ayrılabil
miştir. Merkez ve bölge ceza evleriyle çocuk ıslah ve ceza evlerindeki mahkûm sa-
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yısma ve hücrelerin hususiyetine göre bunlara 3 ve daha fazla gardiyan ayrılmış ise 
de bunlar da ihtiyacı karşılıyacak derecede değildir. Tek gardiyanlı ceza evlerindeki 
gardiyanlar nöbet yapacak arkadaşı bulunmadığından müstemirren çalışmak ve çalış
tırılmak mevkiindedirler. Yeni yapılan binalarda da mahkûm, mevkuf, çocuk ve ka
dın koğuşları olmak üzere 4 koğuş vardır. Bir gardiyanın takati bu ceza evlerinde 
yapılması gereken işleri tamamen görmeye kâfi gelemez. Bu sebeplerle ceza evlerinin 
inzibatını sağlamak, temizliklerine ihtimam göstermek, ceza evine gelen eşyayı muayene 
ile memnu maddeler ithaline mâni olmak dışarıdan hükümlü ve mevkuf ihtiyaçlarını te
min etmek gibi işlerle vazifeli bulunan gardiyan miktarının bütçenin müsaadesi nispe
tinde artırılarak tek gardiyanlı ceza evlerine birer kadm gardiyan verilmesi, hücre ve 
mahkûm sayısı fazla olan ceza evleri kadrolarının da hizmeti karşılıyacak şekilde takviye
si zaruri görülmüş ve bu zarurete binaen de 700 gardiyan kadrosu ilâve edilmiştir. Bu 
kadroların ve ücret zamlarının tutarı da 1 112 100 liradır. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yıla nazaran 7 200 lira fazlasiyle 116 680 lira teklif edilmiştir. Bu fazlalık 6274 
sayılı Kanunla Temyiz Mahkemesi teşkilâtına ilâve edilen 12 âza ve 8 başkâtip kadrosu
na tâyin edilenlerin çocuk zamları karşılığıdır. 

206 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
2 991 420 lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 416 520 lira fazladır. Bu fazlalık 6191 
6265, 6274, 6321, 6324, 6325, 6406, 6418 sayılı kanunlarla yeniden teşkil edilen vilâyet 
ve kazalarda kurulan mahkemelerle mevcut mahkemeler teşkilâtının takviyesi ve tevsii, 
gezici kadastro mahkemelerinin Adliye Vekâletine nakli ve trafik mahkemelerinin ku
rulması için alman 1157 aded nâkim ve memur kadrolarına alınanların çocuk zamlarını 
karşılamak üzere konmuştur. 

206 21 Merkez memurları doğum yardımı: 
İhtiyacı karşılamakta olmasına binaen geçen yılın aynı olmak üzere 15 800 lira kon
muştur. 

206 22 Vilâyetler memurları doğum yarlımi: 
Yukarda zikrolunan kanunlarla teşkilâta ilâve olunan kadroların gerektirdiği doğum 
yardımlarını karşılamak üzere 58 800 lira fazlasiyle 247 800 lira teklif edilmiştir. 

206 31 Merkez memurları ölüm yardımı: 
Geçen yılın aynı olmak üzere 7 000 lira konmuştur. 

206 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yıla nazaran 41 400 lira fazlasiyle 82 400 lira teklif edilmiştir. Bu artış yukarda 
zikrolunan muhtelif kanunlarla teşkilâta ilâve olunan 1 157 kadro sebebiyle eklenmiştir. 

206 40 Yakacak zammı: 
Geçen yılın aynı olmak üzere 71 230 lira teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince memuriyete girdikten sonra yabancı 
dil öğrenenlere bu husustaki tüzük gereğince verilecek para mükâfatını karşılamak 
üzere geçen yıl olduğu gibi 6 000 lira teklif edilmiştir. 
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5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylık ve ücret tertiplerine konan tahsisatın artışı ile mütenasip olarak ve 310 620 li
ra fazlasiyle 2 277 270 lira teklif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı : 
Vekâlet müsteşarlığına hâkim sınıfından olmıyan birisi getirildiği takdirde 5027 sa
yılı Kanun gereğince hâkim tahsisatı verilmiyerek diğer vekâletler müsteşarları gibi 
temsil tahsisatı alması gerekeceğinden geçen yıl tahsisatının aynen muhafazası uy
gun görülerek 2 100 lira teklif edilmiştir. 

Hâkim tahsisatı : 
5017 sayılı Kanun gereğince hâkimlere verilen tahsisatı karşılamak üzere muhtelif ka
nunlarla teşkilâta ilâve olunan 369 hâkim kadrosu da nazara alınarak 614 100 lira 
fazlasiyle 5 052 300 lira teklif edilmiştir. 

6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 144 000 lira teklif edilmiştir. 

6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur 
ücreti : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 4 325 lira teklif edilmiştir. 

Merkez daireleri büro masrafları : 
Temyiz teşkilâtı tevsi edilmiş ve iş hacmi de günden güne artmaktadır. Bu sebep
le mevcut kırtasiye tahsisatı ihtiyacı karşrlıyamamaktadır. Yeni kurulan temyiz dai
relerinin döşeme ve demirbaş ihtiyaçları da tamamen karşılanamamıştır. Gerek vekâ
let ve gerekse Temyiz Mahkemesinde mevcut yazı makinelerinin mühim bir kısmı ta
mire muhtaç bir haldedir. Yedek parça ve tamir masrafları da artmış bulunmakta
dır. Yeniden yazı makinesi mubayaası ve mevcutların da tamir ettirilmesi gerekmek
tedir. Diğer taraftan Çalışma Vekâletinin tahliyesi dolayısiyle 21 oda da vekâletimiz 
hizmetine girmiş bulunmakta olduğundan bu kısım için Çalışma Vekâleti tarafından 
ödenen bâzı masrafların da adliye bütçesinden ödenmesi zarureti hâsıl olmuştur. Bu 
sebeplerle artan ihtiyaçları karşılamak üzere bu fasla 19 980 lira fazlasiyle 133 500 
lira konmuştur. 

Vilâyetler büro masrafları : 
Mahkeme ve Adalet dairelerinin muamelâtı gün geçtikçe artmakta olduğundan kadro
lar takviye edilmiş ve ayrıca 34 mahalde sulh 33 kazada asliye ve 10 yerde trafik 
mahkemesi kurulmak suretiyle teşkilât tevsi edilmiştir. 
Birinci kısım inşaatı ikmal edilerek 1955 yılında hizmete girecek olan istanbul Adliye 
Sarayının mevcut eşyalarla tefrişi mümkün görülmediğinden yeni bina vaziyetine ve 
ihtiyacına uygun mefruşat ve demirbaş mubayaasına zaruret görülmektedir. 
Mahkeme ve icra dairelerinde eshabı mesalihten tahsil edilen nakit ve nakit makamında 
bulunan kıymetli evrak ve eşyanın kasasızlık yüzünden dairedeki tahta masalarda muha
faza edildiği anlaşıldığından kasası olmıyan mahaller için yeniden kasa tedariki. Yan
gın Talimatnamesine göre Adliye dairelerine yangın malzemesi temini ve yangına sebep 
olan köhne sobaların yenilenmesi icabetmektedir. Bu sebeplere binaen bu fasla 887 847 
lira fazlasiyle 2 142 745 lira konmuştur. 
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303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Mahkeme ve adalet dairelerine intikal eden işlerin gün geçtikçe artmakta olması ve ay
rıca yeniden 87 mahkemenin kurulmuş olması nazara alınarak bu fasla 150 000 lira 
fazlasiyle 810 000 lira teklif edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücretleri : 
Bu fasla seçim muhabere masrafları için eklenmiş olan 582 725 lira tenzil edilmek su
retiyle 3 470 000 lira konmuştur. 

305 Vilâyetler kira bedeli : 
1955 yılında kiraların serbest bırakılacağı ve yeniden kurulan mahkemelerin bina ih
tiyaçları da nazara alınmak suretiyle 600 000 lira teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Elbise verilmesi gereken mahkemelerin mübaşir adedi 1 519 dur. Ankara merkezinde 
bulunan hademe mevcudu da 164 tür. Bunlardan 1 683 kişiye elbise, 60 kişiye palto, 
164 kişiye de ayakkabı verilecektir. Aşağıdaki hesaba binaen 144 360 lira teklif edil
miştir. 

Müstahdem Bir takımın 
adedi tahminî bedeli Tutan 

Elbise 1 683 X 80 = 134 640 
Palto 60 X 80 = 4 800 
Ayakkabı 164 X 30 = 4 920 

Yekûn 144 360 

307 Yolluklar : 
6354 sayılı Harcırah Kanuniyle yevmiye ve yol masrafları artırılmış olduğundan bu 
fasıl tahsisatı da geçen yıla nazaran 479 700 lira fazlasiyle 994 449 lira teklif edilmiş
tir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf ve yollukları : 
Bu faslın merkez tedavi masrafları maddesindeki tahsisat ihtiyacı karşılamakta ise 
de 12 nci vilâyetler tedavi masrafları maddesi 6354 sayılı Kanunla yollukların artı
rılmış olması hasebiyle ihtiyaca kifayet etmediğinden 23 000 lira artırılmış ve fas
lın tahsisatı 124 200 lira olarak teklif edilmiştir. 

309 Taşıtlar : 
Ceza ve tevkif evlerinde mahkûm naklinde kullanılmak üzere 1955 yılında da ye
niden 4 kamyon alınacağı ve mevcut kamyonların seneler geçtikçe tamir ve işlet
mesinin daha fazla masrafı gerektirdiği nazara alınarak merkeze ait maddelerdeki 
tahsisat geçen yılın aynı olmak üzere 31 nci vilâyetler taşıtları işletme masrafları 
maddesine 12 000 ve 32 nci onarma masrafları maddesine de 8 000 lira fazla olmak 
üzere fasıl tahsisatı 113 750 lira olarak teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. * 
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Kovuşturma masrafları : 
Suçüstülere gidecek adliye memurüariyle doktorların, ehlivukuf, bilirkişi ve tanık
ların yol masraflariyle ekspertiz işleri masraf ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi 
masrafları, suçun açığa çıkarılması için yapılacak sair masraflarla ihzarlı sanıkların 
bir yerden diğer bir yere yollama masrafları karşılığı olan faslın 10 ncu maddesine 
1954 yılı için 1 203 000 lira konmuştur. Bu tahsisattan Eylül sonuna kadar yapılan 
sarfiyat miktarı 822 500 liraya baliğ olmuştur. Buna nazaran aylık masraf vasati 
117 500 lirayı bulmakta ve senelik sarfiyatın da 1 400 000 liraya yaklaşacağı anlaşıl
makta olmasına binaen asgari bir hesapla birinci maddeye 167 000 lira fazlasiyle 
1 370 000 lira konmuş ve diğer maddelerdeki tahsisatın ihtiyacı karşılamasına binaen 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Adlî Tıp Kurulhı masrafları : 
Adlî Tıp müşahedehanesine müracaatlar çoğalmıştır. Bütün mahzurlarına rağmen bü
yük zaruretler dolayısiyle bir yatağa iki kişi bile yatırmak mecburiyetinde kalınmak
tadır. Bu sebeple hastaların iaşesine, mevcut tahsisat kifayet etmediğinden bu faslın 
10 ncu maddesine 3 575 lira ve müessesenin teşkilâtı tevsi edilmiş olduğundan artan 
idare masrafları ile yeniden mubayaasına lüzum görülen yazı makinesi, masa, sandalya, 
dolap, kasa gibi demirbaş ve mefruşat eşyanın da temini için 20 nci yönetim masraf
ları maddesine de 20 000 lira zam yapılmıştır. 30 ncu maddedeki tahsisat ihtiyacı 
karşıladığından bu maddede bir değişiklik yapılmıyarak geçen yıl tahsisatı olan 28 000 
lira aynen teklif edilmiştir. 

Ceza ve tevkif evleri yiyecek masrafları : 
Ceza ve tevkif evleri ile çocuk ıslah evlerindeki yıllık mahkûm ve mevkuf sayısı vasati 
30 000 civarındadır, (iaşeleri kendi kazançlarından temin edilen yeni ceza evlerindeki 
mahkûmlar bu miktardan hariçtir.) 
1954 bütçesine 15 000 mahkûma vasati 27 kuruş hesabiyle 750 gramlık bir ekmek ve
rileceği ve 12 900 mahkûma da bir. ekmekle beraber 20 kuruşluk gıda maddesi verile
ceği ve hariçle irtibatı kesilen hücre mahkûmlariyle çocuk ıslah evleri ve bölge ceza 
evlerindeki 2 860 mahkûmun iaşesinin de günde vasati 100 kuruşla temin edileceği ve 
1 529 gardiyan için de günde 27 kuruşluk bir ekmek verileceği nazara alınarak 
4 901 266 lira tahsisat konmuştu. Bu hal ceza evlerinde eşit muamele esasını ihlâl etti
ği gibi hangi mahkûmların yalnız ekmeğe ve hangilerinin ekmekten gayri katığa muh
taç olduğunun tesbitinde azîm müşkülât mevcut olduğundan bu usulün kaldırılarak 
bütün mahkûmlara gıda maddesi verilmesi suretiyle eşit muamele yapılması takarrür 
ettirilmiş ve mahkûmlar durumlarına göre üç grupa ayrılarak bunlardan hücre mah
kûmlariyle hasta mahkûmların günde vasati 125 kuruş ve bölge ceza evleriyle çocuk 
ıslah evlerindeki mahkûmların 90 kuruş ve diğer ceza evlerindeki mahkûmların da 50 
kuruşla iaşeleri mümkün olabileceği nazara alınarak aşağıda gösterilen hesaba müste
niden 6 513 698 lira teklif edilmiştir. 
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Hasta ve hücre mahkûmları 
Bölge ceza evleriyle çocuk 
ıslah evleri 
Diğer mahkûmlar 

Mahkûm 
adedi 

1 009 

2 380 
26 6.11 

X 

X 
X 

Beherinin bir 
günlük iaşesi 

125 

90 
50 

X 

X 
X 

Gün 
adedi 

365 

365 
365 

= 

= 
= 

Lira 

460-356,25 

781 830,00 
4 856 507,50 

30 000 6 098 693,75 
Gardiyanlar 2 274 X 50 X 365 = 415 005,00 

32 274 6 513 698,75 

20 Doktor ücreti ile ilâç masrafları : 
Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi her ceza evinde bir tabiple diş doktoru ve ecza
cı gibi elemanların bulundurulmasını ve revir tesisini âmirdir. Ceza evlerimizin ço
ğunda ise bu personel yoktur. Bu sebçple bu maddeye mevzu tahsisatla lüzumu halin
de hariçten doktor ve dişçi getirmek ve doktorların ücretleriyle reçete bedelleri ve 
İstanbul Ceza Evi Hastanesiyle diğer ceza evleri revirlerinin sıhhi tesisat ve masraf
ları karşılığı da bu maddededir. Yeni inşaat sebebiyle ceza evleri revirleri artmış ve 
sıhhi tesisat malzeme bedelleriyle ilâç bedelleri yükselmiş olduğundan bu tertibe 
35 000 lira fazlasiyle 150 000 lira konmuştur. 

80 Yönetim masrafları : 
Ceza ve tevkif evlerinin idare masrafları karşılığı olan bu tertibe 1954 yılı için veril
miş olan tahsisat kifayetsiz olduğu anlaşıldığından aşağıdaki sebeplere ve hesaba gö
re 1 000 000 lira fazlasiyle 2 348 000 lira konmuştur. 
1. Ceza evleri sayısı 674 e yükselmiştir. 
2. Mahkûm ve mevkuf sayısı gün begün artmaktadır. 
3. 1955 yılında tahdide tâbi kira bedelleri serbest kalacağından. 
4. Yeni yapılan binaların bilhassa koğuş adedlerinin artması yakacak, aydınlatma ve 
su masraflarını artırmıştır. 
5. Gardiyan kadrosu 1 574 iken 2274 e çıkarılmıştır. 
6. Fakir mahkûmların iaşeleri gibi giydirilmeleri de ceza evlerinde sefalet manzara
sı arz eden ahvale son verilmek için bir emri zaruri olmuştur. 
Tahsisatın sureti hesabı : 
Yakacak : 
Mçrkez, bölge, çocuk ceza evleriyle çocuk ıslah evleri için üst üste 15 er 
ton, kalorifer tesisatı olan Kayseri bölge ceza evi için 400 ton, kaza ve 
nahiye ceza evleri için 3 er ton linyit kömürü 251 440 
Su ve aydınlatma 100 000 
Mefruşat ve demirbaş 100 000 
Kırtasiye 50 000 
Matbu evrak 40 000 
Kitap ve mecmua ^ 4 590 
Mahkûm elbise ve ayakkabıları 
2380 mevcudu olan çocuk ceza evleriyle ıslah ve bölge ceza evlerine ta
mamen ve 93 merkez ceza evlerindeki mahkûmlardan ancak 30 ve 567 
kaza ve nahiye ceza evlerinde 10 ar mahkûma elbise ve ayakkabı veril-
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244 
10 

984 
000 

1 000 

25 000 
75 
420 
5 

200 

000 
000 
000 
000 

2 348 000 

mesi nazara alınarak ve bir takım elbise 26 liradan ve bir çift ayakkabı 
16 liradan olmak üzere 10 840 mahkûm için hesabedilmiştir. 455 280 
Mahkûmların iç çamaşırları : 
10 840 mahkûm için takımı 255 kuruş hesabiyle 31 978 
Gardiyan melbusat ve ayakkabıları : 
2 274 gardiyan için bir takım elbise 51 liradan ve bir çift ayakkabı 21 
lira hesabiyle 163 728 
Telefon kurma ve konuşma ücretleri diktafon tesisatı 70 000 
Banza imalâtı 100 000 
Yatak levazımatı : 
Elbise verilen mahkûmlara birer nevresim yatak ve yastık kılıfı ve birey 
battaniye nevresimi, yatak kılıfı 200 yastık kılıfı 60 kuruş _ ve battaniye 
15 lira olarak hesabedilmiştir. 
Berber ve aşçı ücreti '' 
Hüküm infazının gerektirdiği masraflar. 
Konferans ücreti : 
Mahkûmların mânevi kalkınmaları için 
Küçük tamirat 
Kira bedelleri 
îlân ücretleri 
Müteferrika 

40 Sevk masrafları : J 

Hükümlü ve mevkuflarla sürgün ve başka bir mahalde ikametle ' emniyeti umumiye 
nezareti altına alınacak olanların gönderilme masraflariyle götürmeye memur edilen
lerin yolluklarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 75 000 lira fazlasiyle 300 000 
lira teklif edilmiştir. 
Artış sebepleri : 
1. Mahkûm ve mevkuf sayısı artmaktadır. 
2. Mahkûm ve mevkuf sayısının artışı bâzı yerlerde izdihamı tahfif için mühim mik
tarda nakillere sebep olmaktadır. 
3. Hücre sayısı artmıştır. Bu itibarla Ceza Kanununun 13 ncü maddesinde yazılı bi
rinci devreye tâbi mahkûmların hücresi bulunan ceza evlerine nakilleri zarureti ile yi
ne hükümlü naklinde artışlar olmaktadır. 
4. Yeni Harcırah Kanunu hükmüne uyularak şevke memur jandarmaya ayrıca 300 ku
ruş masarifi zaruriye verilmektedir. 

50 Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ve ıslah evlerinde alınacak sağlık tedbirlerinin gerek
tirdiği masraflar : 
1. Ceza evlerinde hükümlü ve tutuklu miktarı artmıştır. Aynı zamanda nahiyelerde 
kurulan mahkemelerde ceza evlerinin adedi artmıştır. 
2. Bu artış nispetinde yeni binalar inşası mümkün olamadığından ceza evi binası olarak 
nispeten kullanmaya elverişli binaların kiralanmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu bina
lar ekseriyetle birer ikişer odadan ibaret olup hükümlü ve mevkufların sağlıklarını vi
kaye için tedbirler alınmasını icabettirmekte, binnetice masraf yükselmektedir. 
3. Bilhassa sâri hastalıklarla mücadele maksadına tahsis edilen bu tahsisatın 4 000 
lira artırılarak 100 000 lira konmuştur. 
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Mebusların seçim masrafları : 
Seçime karar verildiği takdirde gerekli tahsisat eklenmek üzere faslın muhafazası 
için 1 lira konmuştur. 

Yayın masrafları : 
Bu faslın 10 ncu maddesindeki tahsisattan 40 000 lirası tenzil olunarak ihtiyaca ki
fayet edeceğine binaen 27 500 lira konmuş ve diğer 20 ve 30 ncu maddelerdeki tah
sisat da geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Staj masrafları : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 24 200 lira konmuştur. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Kurum ve derneklere katılma payı : 
Aşağıda yazılı kurum ve derneklere katılma payı olarak 14 167 lira teklif edilmiştir : 

Lira 

Merkezi Roma'da bulunan Hususi Hukukun Birleştirilmesi Milletler 
Enstitüsüne-katılma payı 
Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Kriminoloji Cemiyetine iştirak 
hissesi 
Edebiyat ve sanat eserlerinin korunması için Milletlerarası Birlik Büro
suna katılma payı 
La Haye'de Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansının yıllık masraf
larına katılma payı 

650 

1 692 

825 

11 100 

14 167 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları: 
Yabancı memleketlerde toplanacak kongre ve konferanslara Hükümetimiz hesabına 
gönderilecek temsilcilerin yolluk ve ve yevmiyeleri karşılığı olarak 10 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Geçen yıllar borçları: 
Tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere 100 000 lira konmuştur. 

Eski yıllar borçları: 
Eski yıllardan kalan borçların ödenmesi için geçen yıl olduğu gibi 7§ 000 lira kon
muştur. 

A/2 Yatırımlar 

Adlî Tıp Kurulu alet ve gereçleri onarımı: 
Yaptırılması gereken onarma işlerine 1 000 liranın kâfi gelmiyeçeği anlaşılmasına bina
en 1 500 lira teklif edilmiştir. 

Adliye Vekâleti (Ceza ve tevkif evleri yapım ve esaslı onarımı) : 
1955 yılı içinde yaptırılacak inşaat ve onarma işleri için 4 800 000 lira tahsisat ay
rılmıştır. 
Bu tahsisatla: 
1. Bu yıl yeniden inşası programa alman ceza evleri, tadil ve tamire müsait olmıyan 
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ve mahallinde ceza evi ittihazına elverişli kiralık dahi bina bulunmıyan ve kısmı âzami 
hakkında maili inhidam bulunduğuna dair raporları mevcut olan ve çeşitli sebeplerle 
1954 yılında inşa edilmiyen 37 vilâyet ve kazaların ihtiyaçlarını karşılıyacaktır. 
2. 1952 yılında inşasına başlanılan Adana ceza evi ile ihalesi yapılmış olan ceza ev
lerinin ikmal inşaat karşılığı olarak da bir kısım tahsisat tefrik edilmiştir. 
3. 6123 sayılı Kanunla muaddel T. C. K. nun 13 ncü ve mütaakıp maddeleri gereğin
ce, birinci devrenin tatbikini temin edecek 320 aded hücre inşası, 
4. Keza aynı kanun, bilûmum ikinci devre hükümlülerinin çalıştırılması mecburiye
tini vaz'ettiği için yeniden 10 yerde atelye veya paviyon inşaatı, 
5. 1955 yılında yaptırılacak tamirat karşılanacaktır. 

741 13 Adliye Vekâleti (Adliye binaları yapım ve esaslı onarımı) : 
1955 yılında yaptırılacak adalet blnalariyle mevcut binalarda yaptırılması gereken 
tamiratı karşılamak üzere 1 000 000 lira konmuştur. 

751 Adlî Tıp Kurulu için satmalmacak alet ve gereçler : 
Adlî Tıp Müessesesinin yeni ihtisas şubelerine alet tedarik etmek, diğer şubelerde ye
ni icat ve keşiflerin gerektirdiği vasıtaları temin etmek zarureti vardır. 
1955 senesi için : 

Lira 

Spektro Analiz cihazının eksiklerinin tamamlanması. 
Ultraviyole 
Enfraruj 
Kimyahane için yüksek dereceli fırın 
Elektrikli Otoklav 
Fizik Lâboratuvarına 

10 000 
1 000 
1 000 
1 500 
3 500 
5 000 

22 000 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 
15 Adliye Vekâleti : 

Ceza evlerinden mahkemelere ve mahkemelerden ceza evlerine mahkûm naklinde kulla-
. nılmak üzere 1955 yılında da Denizli, Rize, Aksaray, ve Ankara merkez ceza evleri için 

birer kamyon alınacak ve bunlara hususi karoseri yaptırılacaktır. Bu 4 kamyon için 
tahmini yirmi beşer bin liradan 100 000 lira konmuştur. 

771 Ceza ve tevkif evleri ve çocuk ıslah evleri döner sermayesi : 
1955 yılında 93 merkez ceza evine mukabil 36 yerde iş yurdu kurulmuş 57 merkezde 
malî imkâsızlık yüzünden iş yurdu açılamamış ve binnetice 6123 sayılı Kanunun çalış
tırılmaya mütaallik hükümleri yerine getirilememiştir. 
Bu sebeple bu sene bütçesine ilâve edilen 300 000 lira ile yukarda miktarı belirti
len ve tahsisatın müsaadesi nipetinde mühim, merkezlerle yeniden iş yurdu atelyeleri 
tesis edilecektir, 
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Dahiliye Vekâletinin 1955 yılı hizmetlerinin karşılğı olarak tesbit edilen tahsisat ihtiyacı; A/l 
cetvelinde 29 327 648, A/2 cetvelinde 267 000 lira olmak üzere ceman 29 594 648 liradır. 

1954 yılı bütçesiyle verilmiş olan tahsisat yekûnlarına göre A/ l cetvelinde 6 819 111 liralık 
tahsisat artışı, 1 600 000 liralık tahsisat eksilmesi ve A/2 cetvelinde de 158 000 liralık tahsisat 
eksilmesi vardır. 

1955 yılı için gözüken 6 819 111 lira artıştan 1 758 000 lirası bütçenin içinden karşılanmış, 
5 061 111 lirası da bütçenin safi artışını teşkil etmekte bulunmuştur. 

1. 1954 yılı bütçesinin yürürlüğe girdiği günden sonra Vekâlet Hukuk Müşavirliği kadrosun
da değişiklik yapılmış, yeniden iki vilâyet (Adıyaman, Sakarya) 33 kaza teşkil olunmuş ve na
hiye müdürlerinin maaş dereceleri değiştirilmiştir. 

2. Tam teşkilâtlı nahiyeler için 1954 yılı bütçesinin L cetvelinde mevkuf bulunan 230 nahiye 
tahrirat kâtibi kadrosundan 74 adedinin 1955 yılında fiilî kadroya aktarılması göz önüne alın
mıştır. ' ^ î " , , 

3. 6249 sayılı Kanunla teşkilâta ilâve edilen 100 aded nahiye nüfus memurluğu kadrosu için 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat kanunun meriyet tarihine göre 9 aylık olduğundan 1955 bütçesin
de 12 aylığının hesaba katılması gerekmiştir. 

4. 6245 sayılı Harcırah Kanununun icabı olmak üzere 307 nci yolluklar faslında yüzde yüz 
nispetinde bir artırma lüzumu belirmiştir. 

fi 

5. 6211 sayılı Kanun icabı olarak bütçede yer alan maaş ve ücret tertiplerine yüzde yirmi beş 
nispetinde bir ilâve tekarrür ettirilmiştir. 

6. Bu değişikliklerin bütçeye inikası 5 978 619 lira tutmaktadır. 

7. Yeni teşkilâtın büro, posta telgraf, matbu evrak, kira, tedavi masrafları da 288 000 lira
dır. 

8. Üst derece maaş farkı, doğum, ölüm yardımları, yakacak zammı, emekli keseneği gibi ka
nuni zaruretler ile hâsıl olan lüzum ve ihtiyaçlara binaen on yedi tertibe yapılan ilâvelerin mec
muu 552 492 liradır. 

9. 6, 7 ve 8 nci maddelerde arz edilen rakamların yekûnu da başlangıçta bildirilen 6 819 111 
liraya mutabıktır. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : (5 400) 
5857 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde tâyin edilen aylık 450 lira tahsisatın 1 yıllık tu
tandır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : (1 522 500) 
4446, 4618, 4644, 5065 ve 6312 sayılı kanunlarla kabul buyurulmuş olan merkez teşkilâ
tına ait fiilî kadroların tutarı ile üst derece maaş farkından ve 6211 sayılı Kanun ica
bı olarak bütçede yer alan yüzde yirmi beş zamdan ibarettir. 1954 yılı tahsisatına na
zaran 313 800 lira artmıştır. 
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Lira 

1 147 200 Kanuni kadro tutarı 312 kadrodur. 
80 400 L cetveline dâhil kadrolar tutarı 31 kadrodur. 

\ . 
1 066 800 Fiilî kadro tutarı . 

151 200 Üst derece maaş farkı 

1 218 000 
304 500 6211 sayılı Kanun karşılığı 

1 522 500 

Vilâyetler memurları maaşı : (18 844 125) 
4444, 4446, 4638, 4642, 4769, 4869, 4995, 5071, 5442, 5563, 5959, 6052, 6Q68, 6129, 6191, 
6248, 6249, 6313, 6321, 6324, 6325, 6418, ve 6419 sayılı kanunlar ile kabul buyurulmuş 
olan vilâyetler teşkilâtı kadrolarının istilzam eylediği tahsisattır. Bu maddeye 6211 sa
yılı Kanun icabı olarak yüzde yirmi beş nispetinde bir ilâve yapılmıştır. Maddenin geçen 
yıl bütçesine nazaran artışı (4 701 625) liradır. 

Lira 

13 614 000 1954 yılı sonunda kanuni kadrolar tu tan 
414 000 L cetvelindeki kadrolar tutarı 

13 200 000 Fiilî kadro tutarı 
1 742 100 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tevfikan üst derece maaş alan me

murların maaş farkı 
133 200 (L) cetvelinde mevkuf 15 lira maaşlı 230 nahiye tahrirat kâtibi kadrosun

dan 74 adedinin fiilî kadroya alınmasına ihtiyaç hasıl olmuştur 

15 075 300 Yekûn 
3 768 825 6211 sayılı Kanun karşılığı. 

18 844 125 Yekûn 

Merkez memurları açık maaşı : 6 600 lira. 
1954 yılı tahsisatına nazaran 6211 sayılı Kanun icabı olarak 1 350 lira artmış bulun
maktadır. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 37500 lira. 
1954 yılı tahsisatına nazaran 6211 sayılı Kanun icabı olarak 7 500 lira artmıştır. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 188 625 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 39 825 lira artmıştır. Bunun 37 725 lirası 6211 sayılı Ka
nun icabıdır. 1 500 lirası geçen yıl kadrosunun tahsisat noksanlığını tamamlamak 
-içindir. 600 lirası da vekâlet %ıakam otomobili şoförünün ücretine ayda elli lira zam 
yapılmasından mütevellittir. Kadroda başka değişiklik yoktur. 
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Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 1 187 625 lira. 
Geçen yıl tahsisatına göre 261 525 lira artmıştır. Bunun 24 000 lirası yeni iki vilâyet 
ve 33 kaza hademelerinin ücretleridir. 237 525 lirası da 6211 sayılı Kanun icabı olarak 
yapılan ilâvedir. 
Kadrolarda başka değişiklik yoktur. D "• ':? *" J " .' '" '• '"•'-'• \ 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 59 937 lira 
Geçen yıl tahsisatına nazaran 20 312 lira artmıştır. Artışın 11 987 lirası 6211 sayılı 
Kânun icabı olarak konmuştur. Teklif edilen bu tahsisat ile Muvazenei Umumiye Ka
nunu tasarısının ( ) ncı maddesi hükmünce geçici mahiyetteki hizmetlerde istih
dam edileceklerin ücretleri karşılığı olarak konulmuştur. 
5353 sayılı Kanun gereğince Kaymakamlık ve 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 49 
ncu maddesi hükmünce meslek kurslarının öğretmen ve hizmetli kadroları bu meyan-
dadır. 1954 yılında bir devre faaliyette bulunan kaymakamlık kursu 1955 te iki dev
re faaliyette bulunacaktır. 
1954 yılında; ücretleri bu tertipten verilmek suretiyle ve tcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle uygulanan kadroların cetveli bütçe tasarısına eklenmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 1 348 800 lira 
Bu faslın merkez ve vilâyetler memurları çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımlariy-
le yakacak zammı maddeleri için 1954 yılı bütçesindeki tahsisat miktarına göre 
70 000 liralık bir artış kayıt eylemiştir. Bu da vilâyetler memurlarına ait doğum ve 
ölüm yardımlariyle yakacak zammının geçmiş yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak ye
ter hadde çıkarılması maksadiyle vukubulmuştur. Vilâyetlerde 8885 mevcut, 282 doğ
ması muhtemel olarak 9 167 çocuk tesbit ve hesabedilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanrn gereğince ödenecek para mükâfatı : 3 000 lira 
Tahmini olarak 1954 yılı tahsisatının aynı miktar teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38, 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 1 008 625 lira 
201 nci maaşlar, 202 nci ücretler fasılları yekûnunun (6211 sayılı Kanun icabı olarak 
zammedilen % 25 1er hariç) % 5,5 ğu ile elli beş yaşından evvel emekliye ayrılanların 
55 yaşma kadar olan seneler aidatının karşılığından ibarettir. 
1954 yılı tahsisatına göre 102 539 lira artmıştır. 

Temsil tarsisati: 734 700 lira 
1954 yılı tahsisatına nazaran 43 800 lira artmıştır. 
Adıyaman ve Sakarya vilâyetleri v; lileri ve 33 kazanın kaymakamları temsil tahsisat
larının hesaba katılmasından ileri gelmiştir. 
Temsil tahsisatı, 5027 sayılı Kasun gereğince Vekâlet Müsteşarına ayda 175 lira, vali
lere 175 lira, kaymakamlara 100 lira olarak verilmektelir. 

Merkez daireleri büro masrafları : 85 000 lira. 
1954 yılı tahsisatına nazaran 7 000 lira artmıştır. Artışın 2 000 lirası demirbaş mad
desine 5 000 lirası da öteberi masrafları maddesine taallûk etmektedir. Ufak tamir
ler ve bayrak mubayaası gibi zaruri ihtiyaçlar derpiş olunmuştur. 

Vilâyetler büro masrafları : 760 000 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 201 000 lira artmıştır. 
Yeniden kurulan iki vilâyet ve 33 kazanın ihtiyaçları hesaba katılmıştır. Teklif edi-
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len tahsisat ile ihtiyaçları sağlanmak lâzım gelen vilâyet adedi 66, kaza adedi 495, 
nahiye adedi 940 tır. Vilâyetlerimizin bütün teşkilâtı için döşeme ve demirbaş ihti
yacı 1955 yılı için teklif edilen tahsisatların çok üstündedir, ve seneden seneye yüksel
mektedir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 65 000 «lira. 
1954 tahsisatına göre 5 000 lira artmıştır. Yeni 2 vilâyet ile kaza kurulmuştur. Vekâ
letin merkez daireleri ile 66 vilâyet 495 kaza, 940 nahiyede kullanılması gereken 
defterler ve basılı kâğıtlar bu tertipten sağlanaeatkır. (15 000) defter (500 000) aded 
çeşitli basılı kâğıdın malzeme ve baskı masrafını teşkil etmektedir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 508 000 lira. 
1954 tahsisatına göre 34 500 lira artmıştır. Bunun 8 000 lirası yeni teşkilât ihtiyacı 
olarak vilâyetler posta ve telgraf ücretleri maddesinde, 1 500 lira merkez telefon mas
rafları, 25 000 lirası da vilâyetler telefon masrafları maddelerindedir. Vilâyetlerde 
otomatik telefon tesisatı günden güne genişlemektedir. 

Kira bedeli : 220 000 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 39 000 lira artmıştır. Yeni kurulan 2 vilâyet ile 33 kazanın 
ihtiyaçları da hesaba dâhil bulunmaktadır. Bu tahsisat tamamen vilâyetlerde işgal 
edilen binalara aittir. 

Giyecekler : 15 500 lira 
1954 yılı tahsisatına göre artış ve eksiliş yoktur. 
Bütçeye bağlı D cetvelinde yazılı hizmetlilerden giydirilmesi mûtat olan kısmı için el
bise ve ayakkabı bedelidir. Merkezde 85, vilâyetlerde yalnız vali odacısı olmak üzere 66 
hizmetlinin giydirilmesi karşılığıdır. 

Yolluklar : 1 746 200 lira 
1954 yılı bütçesindeki tahsisata göre 600 399 lira artırılmıştır. 
Bu artış 6245 sayılı Harcırah Kanununun icabı olarak sürekli görev, geçici görev, va
liler devir, kaymakamlar devir, nüfus müdürleri devir, askerlik yoklaması yollukla
rı maddelerine yüzde yüz, müfettişler yolluğu maddesine yüzde elli altı nispetinde zam 
yapılmasından, hudut mülakatlarına iştirak edeceklerin istihkaklarını ödiyebilmek için 
de 40 ncı ecnebi memleketler yolluğu maddesine 7 000 lira tahsisat konulmasından ile
ri gelmiştir. 
10 ncu sürekli görev yolluğu maddesi merkezde 281, vilâyetlerde 4 803 ki ceman 5 084 
memurluk bir kitleyi alâkadar etmektedir. Bu miktarda yeni 2 vilâyet, 33 kazanın me
murları dâhildir. (L) cetvelinden fiilî kadroya alınacak 74 nahiye tahrirat kâtibini bu 
miktara ilâve gerekir. Müfettişler yolluğu maddesine konulan tahsisat ile yıl sonuna ka
dar hizmet ifasının mümkün olacağı tahmin edilmiştir. Vali ve kaymakamlar 5442 
sayılı î l İdaresi Kanununun emirleri dairesinde teftiş faaliyetlerini ifa eylemektedirler. 
Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler arasında husule gelen hudut ve arazi ihtilâflarının 
mahallen tetkik ve halli için faaliyetlere devam lüzumu vardır. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları : 51 000 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 12 000 lira artmıştır. 
Merkez teşkilâtında 281, vilâyetler teşkilâtında 4 803 ki, ceman 5 084 memurdan has
talanması muhtemel olanların tedavi masrafları karşılığıdır. Yıl sonuna kadar yetmesi 
hattâ artması temenni olunmaktadır. 
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Taşıt masrafları : 276 800 lira. «• 
1954 yılı ödeneğine nazaran 153 000 lira artmıştır. 
Faslın 11, 12, 21, 22 nci ve 32 nci madeelrine konulan miktar gecen yılın aynıdır. 
31 nci vilâyetler taşıtları işletme masrafları maddesindeki tahsisat geçen sene 105 000 
olduğu halde bu sene 245 000 lirayabaliğ olmuştur. Kaymakamların hizmete mahsus 
jeep otomobili 1954 malî yılı başında (60) aded idi. Bu yıl içinde 65 jeep otomobili 
daha alınmak suretiyle mevcut 125 oldu. 1955 bütçesine 125 jeep otomobili için behe
rine senelik 1 750 lira işletme masrafı tahmin ve hesabedilmiştir. 1955 yılında yeniden 
alınacak 30 jeep otomobili için de hizmete giriş tarihleri göz önüne alınarak beherine 
875 lira hesabiyle 26 250 lira ilâve olunmuştur. 
125 jeep otomobili için 25 bin liralık tamir tahsisatının yeteceği düşünülmüştür. 

NüÇus işleri : 232 300 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 143 526 lira artırılmıştır. Ve bu artış tamamen nüfus da
irelerinin defterleri ve basılı evrakına taallûk etmektedir. Yeniden 2 vilâyet ve 33 kaza 
kurulmuş, nahiyelerdeki nüfus memurluğu adedi 445 adedini bulmuştur. Bununla be-
ber umumi nüfus tezayüdü yeni esas defterleri açılmasını zaruri kılmaktadır. 
1320 senesinde yapılan umumi nüfus tahririnde tesis olunup yarım asra yaklaşan 
müddet zarfında kullanıla kullanıla yıpranmış, ciltleri bozulmuş, bu sebeplerle dağıl
makta bulunmuş olan esas defterlerinin tamir, tecdit ve tebyizleri ihtiyacı da devam 
etmektedir. Ve yalnız bu işler için Vilâyetlere 160 bin lira gönderilmesine zaruret 
vardır. 
Esas defterlerine 40 bin, vukuat defterlerine 10 bin, ahvali şahsiye vukuat ilmühaber
lerine 10 bin, irsalâta 7 300 lira sarfı lâzımgelmektedîr. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartla
rının düzenlenme masrafları : 100 000 lira 
1954 yılı tahsisatına göre 1 600 000 lira indirilmiştir. Mebus seçimlerinin 1954 te ya
pılmış olmasından dolayı 1955 te bu miktara lüzum kalmamıştır. Yalnız 5545 sayılı 
Seçim Kanununun 15 nci maddesi mucibince her yıl 23 Nisan günü başlamak üzere 
seçmen kütüklerinin yoklaması yapılmak lâzımgediğinden bu yoklamalarda vasati yüz
de on nispetinde bir değişiklik olacağı tahmin olunmaktadır. On milyonu geçen seç
men adedinden 1,5 milyon vatandaşın kayıtları üzerinde değişiklik yapılması, yeniden 
seçmen kütüklerine işlenenlere de birer seçmen kartı verilmesi lâzımdır. 

Dumlupmarda zafer bayramı töreni masrafları : 8 000 lira 
1954 yılı tahsisatının aynı olarak konulmuştur. 

Yayın masrafları : 25 000 lira 
1954 yılı tahsisatına göre 5 000 lira artmıştır. 
Teklif edilen tahsisatın 10 000 lirası vekâlet adına satmalınacak gazetelerle, yerli ve 
ecnebi meslekî dergilerin satınalma ve abone bedelleri, yazı ve tercüme ücretleri ve 
Harita Umum Müdürlüğünden satın alınacak 1/25 000 mikyasındaki harita paftala
rının bedeline sarf olunacaktır. 15 000 lirası da vekâletçe üç ayda bir neşrolunan 
«İdare Dergisi» nin kâğıt ve basım bedel ve ücretleri, ambalaj masraflarına imkân 
elverirse kitaplıktaki kitapların teclidine karşılık olacaktır. 

Staj masrafları : 3 001 lira 
1954 tahsisatına nazaran değişiklik yoktur. Birleşmiş Milletler Teknik yardımından 
istifade edilerek yabancı dil bilen idareci memurlar arasından seçilecek birkaçının 
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(Kontenjanı Hariciye Vekâletince tesbit olunmaktadır.) Ecnebi memleketlere gönde
rilmesi ihtimaline binaen geçen seneki miktar üzerinden konmuştur. 

Milletlerarası kurumlara katılma payı : 4 710 lira 
1954 yılma nazaran 1 710 lira artmıştır. 
Teklif edilen tahsisatın 2 710 lirası, hükümetimizin âzası bulunduğu Milletlerarası 
İdari ilimler Enstitüsüne, Statüsününün 30 ncu maddesi mucibince umumi nüfus mik
tarı üzerinden her yıl Belçika Frangı olarak verilmesi lâzımgelen aidatın karşılığıdır. 
2 000 lirası da merkezi Bern şehrinle bulunan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komis
yonu üyeliğini kabul etmiş bulunmamız itibariyle mezkûr komisyonca tesbit edilen iş
tirak payının karşılığıdır. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 20 000 lira 
1954 yılı tahsisatına nazaran değişiklik yoktur. 
Hükümetimiz : * 
1. Merkezi Brüksel Şehrinde bulunan Milletlerarası îdari İlimler Enstitüsünün, 
2. Merkezi Berne Şehrinde bulunan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun âza-
lığını kabul etmiş bulunmaktadır. 
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun Umumi Heyet toplantısı her yıl âza dev
letlerden birisinin merkezinde yapılır. Statüsünün 6 ncı maddesi gereğince Umumi 
Heyet, hükümetlerin delegeleriyle millî komisyonlar üyelerinden terekkübetmektedir. 
Memleketimizin Millî Komisyonu Ankara Üniversitesinden iki profesör, Adliye Vekâ
leti adına Temyiz Mahkemesinden bir âza, Dahiliye Vekâletinden de seçilen üç ki, 
ceman altı azadan teşekkül eyliyerek bir yıldan beri faaliyete geçmiş bulunmakta
dır. Bu hususa ait işler üç yıldan beri Dahiliye Vekâletince organize edilmektedir. 
Komisyonun 1955 yılında yapacağı umumi heyet toplantısına millî komisyon âzaları
nın katılması gerekmektedir. 
İdari İlimler Enstitüsünün 1955 yılında yapacağı kongreye de hükümetimiz adına iki 
delegenin iştiraki derpiş olunmuştur. 

Kaymakamlık ve meslek kursları : 160 200 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 54 700 lira artmıştır. 
A) 5354 sayılı Kanun gereğince müesses kaymakamlık kursunun 22, 23 ncü dö
nemleri 1955 malî yılında çalışacaktır. Bu kurslara 80 kaymakam namzedi maiyet 
memurunun iştiraki tahmin olunmaktadır. Bunların Ankara'ya geliş yollukları ile 
kursta bulundukları müddetçe 6245 sayılı Kanun hükümleri gereğince alacakları yev
miyeler mecmuu (46 800) lira tutmaktadır. Tesis tarihinden bugüne kadar kurslara 
611 maiyet memuru iştirak etmiştir. 
B) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 49 ncu maddesine müsteniden faaliyette bu
luna gelen meslek kursunun halen çalışmakta olan 9 ncu döneminin altı ayı 1955 ma
lî yılının ilk altı ayma sirayet edecektir. Mütaakıben Eylül 1955 ayında yeniden ça
lışmaya başlıyacak 10 ncu dönem meslek kursuna da (60) nahiye müdürünün iştiraki 
tahmin edilmektedir. Tesis tarihinden bugüne kadar meslek kursuna iştirak etmiş 
olanların sayısı da 459 memur ve nahiye müdürüdür. Kursta bulunan nahiye müdür
lerinin 6245 sayılı Kanuna müstenit yevmiyeleriyle dönüş yollukları, 10 ncu döneme 
katılacak nahiye müdürlerinin geliş yolluklariyle 1955 malî yılının son gününe kadar 
olan yevmiyeleri de (103 400) lira tutmaktadır. Her iki kursa gelip gideceklerin yol
lukları ile kursta bulundukları müddetçe alacakları yevmiyeler yukarda arz edildiği 
üzere 150 200 lira tutmuş ve faslın 11 nci maddesine konulmuştur. 
Faslın 12 nci maddesine konulan tahsisat geçen seneki gibi (10 000) liradır. Bu tah-
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sisat; Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilen çeşitli 
masraflardan her iki kurs için lüzumlu görülen sarfiyata karşılıktır. Ve yeteceği tah
min olunmaktadır. 

501 Geçen yıl borçları : 40 000 lira 
Geçen yıl tahsisatına göre bir değişiklik yapılmıştır. 1954 yılından ne kadar borç 
tahakkuk edeceğini şimdiden kestirmek mümkün değilse geçmiş yılların masraf gidişine 
bakılarak bu miktarın da ihtiyaca yeteceği umulmaktalır. 

502 Eski yıllar borçları : 59 500 lira 
Miktarca 1954 yılı tahsisatının aynıdır. 1928 - 1953 yılları hizmetlerinden mütevellit 
torçlarm karşılığını teşkil etmektedir. Geçmiş yılların sarfiyatı ve zuhuru muhtemel 
borçlar göz önüne alınarak bir indirme yapılmamıştır. 

Yatırımlar 

752 19 3827 sayılı Kanun gereğince satınalmaeak taşıtlar : 367 000 lira 
1954 yılı tahsisatına nazaran 158 000 lira indirilerek teklif edilmiştir. Kazaları içinde 
sık sık dolaşmaya mecbur ve bu şekilde vazife gören kaymakamların bilhassa köyler ve 
köylülere ait işleri arzu edilen şekilde yürütmeleri ve kendilerini nakil vasıtası temini 
hususunda zorluğa, maddî, mânevi fedakârlık ihtiyarına mâruz kalmadan gece ve gün
düz her an emirlerinde bulunan ve her mevsimde her tarafa gidebilen devlet vasıta-
lariyle teçhiz eylemek için 1953 yılından itibaren motorlu hizmet vasıtası satmalmma-
sma başlanmış ve ilk olarak 1953 yılında 60 aded, 1954 yılında da 65 aded jeep otomo
bili satın alınmıştır. 
1955 yılı için teklif edilen 267 bin lira ilt de (30) jeep satınalınması düşünülmektedir. 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Emniyet Umum Müdürlüğünün 1955 yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçesi, 
53 723 654 lirası A/ l cetvelinde, 2 846 000 lirası A/2 cetvelinde olmak üzere ceman 56 569 654 liradır. 
Bu miktar 1954 yılı Bütçesinin tahsisatına nazaran safi 11 679 516 lira fazladır. Bu fazlalığın 
10 508 516 lirası A/l cetvelinde, 1 171 000 lirası da A/2 cetvelindedir. 

A/ l cetvelindeki artışın S 126 387 lirası personel masraflarına mahsus ikinci kısımda, 1 047 409 
lirası yönetim masrafları başlıklı üçüncü kısımda, 315 720 lirası daire hizmetleri başlıklı, dördüncü 
kısımda, 19 000 lirası borçlar tahsisatını ihtiva eyliyen, beşinci kısımdadır. 

A/l1 cetveline dâhil personel masraflarmdaki artışın 7 628 257 lirası 6211 sayılı Kanun icabı 
olarak maaş ve ücret tertiplerine eklenen miktardır. Üst tarafı; 6376 sayılı Kanunla trafik hizmet
leri için teşkilâta ilâve olunan kadrolardan 1955 yılında fiilî kadroda yer alacak 258 kadro ile em
niyetin umumi hizmetleri için yeniden teşkilâta ilâvesi teklif ve kanun lâyihası takdim edilmiş bulu
nan -50 komiser muavinliği 200 polis memurluğu kadrolarının tutarı ile, doğum, ölüm yardımları, 
emekli aidatı er tayın beleli gibi tahsisatların mecmuunu teşkil eylemektedir. 

Yönetim masrafları kısmının fazlalığı aşağıda topluca izah edilen sebeplerden ileri gelmiştir: 

1. Yeni iki vilâyet kurulması, yeni karakollar açılması, ihtiyaçların günden güne genişlemesi; 
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vilâyetlerin kırtasiye, döşeme, öteberi aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt defter ve telefon muhabere, 
kira bedeli tedavi masrafları tertiplerine ilâveler yapılmasını zaruri kılmıştır. 

2. 1954 senesinde satmalman mötörlü vasıtaların hizmete girmesi ve Trafik Kanununun tatbikı-
na geçilmesi motorlu vasıtalar işletme ve tamir masraflarının artırılması lüzumunu doğurmuştur. 

3. 6245 sayılı Harcirah Kanununun icabı olmak üzere yolluklar tertiplerine yüzde yüz zam 
yapılmıştır. 

Daire hizmetleri kısmında da artışlar: 

1. Yeniden satmalmaeak binek hayvanlarının bakım masraflarının ilâvesi. 

2. Kadroya ilâve edilen memurların melbusatı ile üniformalı memurlara yazlık elbise ve çizme 
verilmesinin karar altına alınması. 

3. Okullarda öğrenci adedinin artmasından ileri gelen masraflara yer ve kriminalistik lûboratu-
varların tekâmülüne önem verilmesi. 

4. Emniyete ait telli ve telsiz muhabere cihazlarının işletme masraflarının genişlemesi. 

5. Milletlerarası kriminal polis umumi heyetinin memleketimizde yapacağı toplantı umumi mas
raflarına bütçede yer verilmesi. 

Gibi bellibaşlı ihtiyaçlardan hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Borçlar kısmındaki artışlar : 

1954 yılından ne miktar borç tahakkuk edeceğini katiyetle bilmek imkânsız olmakla beraber geçen 
yıl bütçesindeki 11 000 lira tahsisatın ihtiyaca yetmiyeceği de aşikâr olduğundan tahakkuk edecek 
borçları derhal ödiyebilmek maksadiyle bu kısımda mevcut «geçen yıl borçları» faslına 19 000 lira ilâ
ve olunmuştur. 

Yatırımlar kısmındaki artışlar : 

1. Yapı onarımı ve küçük yapılar adlı 701 nci fasla zaruri onarmalar, yapı ikmali ve yeniden bir
kaç karakol binası inşaası gibi ihtiyaçlar hesaplanarak 160 bin lira. 

2. İstanbul şehir içi radyo - telefon tesisatının tevsii ve trafik vasıtalarına telsiz muhabere cihazı 
temini maksadiyle 600 bin lira. 

3. 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği çeşitli malzeme ve masraflar karşılığı 
olarak yeniden açılan maddeye konulan 100 bin lira. 

4. Mevcuda ilâveten satmalmaeak 25 binek atının mubayaa bedeli olarak yeniden açılan maddeye 
50 bin lira. 

5. Trafik işlerinde çalıştırılmak üzere 25 otomobil, 3 vinçli arazi otomobili ve diğer emniyet hiz
metleri için de 25 motorlu vasıta satmalmması hasebiyle 386 bin lira, ilâvesi lüzumundan ileri gel
miştir. 

A/l Cetvelinde geçen seneki bütçeye nazaran yapılmış olan indirmeler : 

1. Geçmiş yılların sarfiyatına nazaran fazlalığı anlaşıldığı için vilâyetler çocuk zammı maddesin-
» den 130 bin, vilâyetler posta, telgraf ücretleri maddesinden 10 bin lira. 

2. 1955 yılında yalnız cephane satmalınarak diğer levazımın ileriki seneye bırakılması maksa
diyle 410/20 silâh, cephane ve sair teçhizat maddesinden 300 bin lira. 
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3. Lüzumsuzluğuna binaen diğer çeşitli tertiplerden de ceman 25 bin liradan ibarettir. 

Yukarda artış veya eksiliş sebepleri hulasaten açıklanan tertiplerden müfredatı ile kayda şayan gö
rülenler aşağıda arz edilmiştir. 

F . M. 

201 11,12 Maaşlar : 37 723 281 lira. 
1954 tahsisatına nazaran 8 932 581 lira artmıştır. 

Lira 

31 559 400 3656, 3711, 4644, 4789, 4859, 5006, 5839, 6053, 6117, 6129, 6214, 6276, 6376, 
6518, 6419 sayılı kanunlarla 18174 sayılı Kararname gereğince kanuni 
kadroların tutarı (11 314 kadro) 

2 916 600 L cetveline dâhil mevkuf kadrolar tutarı (1 103 kadro) 
v 
28 642 800 

438 750 Teşkilâta yeniden ilâvesi lüzumu hâsıl olan 50 komiser muavini ile 200 
polis memurluğu kadro tutarı (9 aylıktır) 

1 239 600 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince üst derece maaş alan me
murların maaş farkı (2 539 memur) 

30 321 150 
142 525 Yeniden tâyin edilecek 258 memurun tâyi ve işe başlama tarihlerine ka

dar tasarrufu mümkün aylıkları 
>̂_ 
30 178 625 Yekûn 
7 544 656 6211 sayılı Kanun icabı zammedilen yüzde 25 

37 723 281 1955 bütçesine konulan 

209 5434 sayılı Kanun mucibince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler : 2 434 859 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 30 765 lira artmıştır. 

Lira 

1 683 012 Maaş, açık maaşı, hizmetli ücretleri tahsisatlarının yekûnu olan 30 600 225 
liranın (6211 sayılı Kanun icabı yüzde yirmi beşler hariçtir) yüzde beş 
buçuğu. 

642 447 Başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis memurlarının fiilî hizmet 
zamları. 

9 400 Teşkilâta ilâvesi teklif edilen elli komiser muavini ve 200 polis memuru
nun fiilî hizmet zamları. 

100 000 Elli beş yaşından evvel emekliye ayrılan memurlar için elli beş yaşa ka
dar geçecek seneler üzerinden verilmesi gerekli aidat karşılığı. 

2 434 859 Bütçeye konulan. 
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4367 sayılı Kanım gereğince verilecek er tayn bedeli : 3 100 200 lira 
1954 yılı tahsisatına nazaran 159 000 lira artmıştır. 
9 953 memurun 25X12=300 lira, 250 memurun 25X9=225 lira, 258 memurun 25X9 
= 2 2 5 lira hesabiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

Vilâyetler büro masrafları : 575 000 lira 
1954 yılı tahsisatına göre 210 000 lira artmıştır. 
Ankara, istanbul, îzmir vilâyetleri başta gelmek üzere 66 vilâyet Emniyet Müdürlüğü 
ve 583 karakol ki ceman 649 teşkilin kırtasiye, döşeme, demirbaş, aydınlatma, ısıtma 
masrafları bu faslın içinde yer almıştır. Tahsisatın muamelelerin icabettirdiği bir had
de çıkarılması zaruretiyle kırtasiyeye, döşeme, öteberi masrafları, aydınlatma ve ısıtma 
maddelerine ilâveler yapılmıştır. En büyük zam hissesi aydınlatma ve ısıtma tertipleri
ne vukubulmuştur. Karakolların günün yirmi dört saatinde vazife halinde bulunması 
ve masrafların geçmişteki seyri göz önüne alınmıştır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 72 750 lira , 
1954 tahsisatına göre 30 060 lira artmıştır. 
Merkez dâhil bütün Emniyet Teşkilâtı için yılda 12 bin deftere, 30 bin dosya gömleği
ne, 250 bin arşiv fişine, bundan başka Pasaport Kanunu gereğince yurda giriş ve çıkış, 
kapılarında doldurulması lâzımgelen formüllere, posta ve telgraf işlerine ait irsaliyelere, 
sicil tezkiye varakalarına, malî işlerde kullanılacak basılı kâğıtlara ve sair müteferrik 
basılı evraka ihtiyaç vardır. 
Devlet Malzeme Ofisinin fiyatları esasına ve yapılan hesaplara göre bu tahsisata geçen 
yıla nazaran ilâve yapılmıştır. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 483 500 lira. 
1954 yılı tahsisatına nazaran 142 000 lira artmıştır. Tamamen merkez ve vilâyetler 
telefon masrafları maddelerine aittir. Geçmiş yılların masrafı seyrine göre ilâve ya
pılması zaruri görülmüştür. 

Kira bedeli : 420 000 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 160 000 lira artmıştır. 

Lira 

1954 mukavelelerine göre 193 binanın kira bedelleri. 
Millî Emniyet hizmetleri için tutulan bina kiraları. 
Yıl içindeki değişiklikler ve yeniden açılacak karakol bina kiraları. 
Trafik Kanununa göre polise devrolunan İstanbul Belediyesi Seyrüsefer 
Müdürlüğü için yolcu salonunda işgal ettiği katın kirası. 

Bütçe ile teklif edilen tahsisat yekûnu. 

Yolluklar : 571 000 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 302 999 lira artırılmıştır. 
6245 sayılı Harcırah Kanununun icabı olarak daimî ye geçici görev yolluklariyle mü
fettişler yolluklarına yüzde yüz ilâve yapılmış ve hudut mülakatlarına memur edile
cek emniyet mensuplarının istihkaklarını karşılamak üzere 10 000 lira konmuştur. 

219 000 
149 000 
40 000 
12 000 

420 000 
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Taşıt masrafları : 740 300 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 190 450 lira artmıştır. Bunun 126 650 lirası vilâyet taşıt
ları işletme maddesine, 63 bin lirası da onarma maddesine taallûk etmektedir. 

Lira 

15 300 Merkez motorlu vasıtalarının işletme ve tamir masrafları. 
495 000 Vilâyetlerde mevcut muhtelif cinste ve karada kullanılan 279 taşıt ile 7 

deniz motorunun bir yıllık işletme masrafları. 
62 000 Trafik hizmetleri için 1955 te satmalmacak (28) motorlu taşıtın işletme 

masrafı olarak tahmin edilen. 
25 000 Emniyetin diğer hizmetleri için 1955 te satmalmacak (25) motorlu taşı

tın işletme masrafı olarak tahmin edilen. 

597 300 
143 000 Vilâyetlerdeki motorlu vasıtaların onarma masrafları. 

740 300 Bütçe ile teklif edilen. 

Binek hayvanlarının yem, muytabiye, nal, mıh ve başka gereçleri tedavi masrafları : 
113 680 lira 
1954 yılı tahsisatına göre 48 680 lira artmıştır. 

Lira 

78 410 79 hayvanın besleme masrafı günlüğü 272 kuruştan 
7 900 79 hayvanın nal, mıh, muytebiye ve tedavi masrafları 

27 370 1955 te satmalmacak hayvanların bakım ve sair masrafları 

113 680 Bütçe ile teklif edilen tahsisat 
Giyecekler : 3 370 437 lira 
1954 yılı tahsisatına nazaran 367 437 lira artmıştır. 

Lira 

1 450 686 8 118 Üniformalı memurun kışlık elbisesiyle iki gömlek ve kravatı 
178.70 liradan 

152 029 1 233 Sivil memurun kışlık elbisesi 123.30 liradan 
110 615 619 Muamelât memurunun kışlık elbisesi iki gömlek ve kravatı 178,70 

liradan 
14 796 120 Emniyet Müdürü ve bu derecedeki memurların elbisesi 123,30 li

radan 

1 728 126 10 090 Yekûn -



— 160 — 

Lira 

527 670 Çizme bedeli 8 118 çift 65 liradan 
Yazlık elbise bedeli 8 118 + '619 = 8 737 takım X 93,71 liradan 
Fotin bedeli 1 233 + 619 + 120 = 1 972 çift X 29 liradan 
Palto bedeli 258 aded 116,25 liradan 
Muşamba bedeli 500 aded 80 liradan 
Deri ceket 3S5 aded 130 liradan 
Palaska bedeli 1 000 aded 12 liradan 

Teşkilâta ilâvesi teklif edilen 250 üniformalı memurun giyecekleri 
250 X 452,66 liradan beheri 123,30 elbise + 54,40 gömlek ve kravat + 65 
çizme + 93,71 yazlık elbise + 116,25 palto = 452/66 liradır. 

Yekûn bütçe ile teklif edilen tahsisat 

Polis memur ve adayları ve öğrencileri yiyecek masrafları ile harçlık ve yollukları 
312 500 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 58 500 lira artmıştır. 

Hesabı 

527 
818 
57 
29 

670 
744 
188 
992 

40 000 
43 550 
12 000 

3 257 
113 

270 
167 

3 370 437 

92 250 205 öğrencinin günlüğü 150 kuruştan 300 günlük iaşe bedeli (Ankara 
Polis Enstitüsünün yüksek ve orta kısımlarında okuyacaklar) 

144 900 460 öğrencinin günlüğü 150 kuruştan 210 günlük iaşe bedeli (Ankara 
Polis Enstitüsü ile İstanbul Polis Okulunun ilk kısımlarında okuya
caklar) 

237 150 625 Yekûn 
26 640 Ankara Polis Enstitüsü ve İstanbul Polis Okulu hizmetlilerinin yiyecek

leri 49 aded X 150 X 360 
13 392 Ankara Polis Enstitüsü ve İstanbul polis memurları yiyecekleri (Yalnız 

öğle yemeği) 62 'aded X 60 kuruş X 360 

277 182 İaşe masrafları yekûnu 
35 318 Kadrolardan okullara geliş ve dönüş yolluklarının tahmini miktarı 

312 500 Bütçe ile teklif edilen tahsisat. 

İaşeleri ve ibateleri enstitü ve okulca temin edilecek olan memur talebeye tahsilde 
bulundukları müddet için ayrıca ikamet yevmiyesi verilmiyecektir. 
Yönetim giderleri : 175 000 lira. 
1954 tahsisatına göre 100 000 lira artmıştır. Ankara Polis Enstitüsü ile İstanbul Po
lis Okulunun elektrik, kömür, odun, su, ilân, hizmetli giyecekleri, telefon, kırtasiye, 
matbu evrak, temizlik malzemesi, ilâç, tedavi, yemek kablarmın kalaylatma ücret
leri, ufak tamir masrafları, çeşitli malzemenin nakil masrafları ceman 75 000 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 
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Mütebaki 100 000 lira da her iki okulda mevcut kriminalistik lâboratuvarlarma 
lüzumlu alet, edevat ve malzeme mubayaası karşılığı olarak konmuştur. 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve telsiz işletme masrafları : 21 000 lira. 
1954 yılı tahsisatına göre 16 000 lira artmıştır. 
1955 yılında trafik hizmetleri için satmalmacak cihazların işletme masrafları kar-

• şılığı olarak artırılmıştır. 

453 40 Milletlerarası Kriminel Polis Komisyonunun yurdumuzda yapacağı umumi heyet top
lantısının masrafları : 50 000 lira. 
1954 bütçesinde böyle bir tahsisat mevcut değildir. 1955 senesine mahsus bir mas
raf olacaktır. îcra Vekilleri Heyetinin 8.1.1930 günlü ve 8768 sayılı Kararnamesi 
ile âzası bulunduğumuz Milletlerarası Kriminel Polis Komisyonunun 1954 yılı Umu
mi Heyet toplantısı Roma'da yapılmıştır. 1955 toplantısı da îcra Vekilleri Heye
tince tetkik ve kabul edilmiş olduğu üzere İstanbul'da yapılacağından her türlü 
masraflar bu tertipten ödenecektir. 

455 Prevantoryum, sanatoryum ve revir masrafları: 74 000 lira 
Geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. Prevantoryum 30 yataklı, revir 15 yataklıdır. 
Yatak başına günlük masraf prevantoryum için 350, revir için 280, her iki müessesenin 
hizmetleri için 215 kuruş üzerinden hesaplanmıştır. 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar: 500 000 lira 
1954 yılı tahsisatına göre 160 000 lira artmıştır. 

Lira 

184 000 Keşifleri hazırlanmış olan tamir masrafları. 
316 000 15 karakol inşası ve yıl içinde zuhur edecek tamirat bedeli 

500 000 Bütçe ile teklif edilen. 

751 10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satınalma masraf l an : 1 000 000 lira 
1954 tahsisatına göre 600 000 lira artmıştır. Hazırlanmış olan umumi projenin sene
lere taksim edilmiş kısımlarından 1955 yılına ait olanının realize edilmesi ve mümkün 
olabileceklerin temini, mevcut tahsisatın ikmali ve bakım, trafik hizmetleri için sağlan
ması gereken radyo - telefon cihazlarının satınalma karşılığıdır. 

20 Fotoğraf ve daktiloskopi tesisleri masrafı : 75 000 lira. 
1954 yılına nazaran 100 000 lira indirilmiş bulunmaktadır. Bu tertibe mütaallik malze
menin mevcudu ile idare, mülâhazası diğer zammı lâzımgelen tertiplerin lehine bir 
indirme yapılmasını mümkün kılmıştır. 

30 6085 sayılı Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit masrafları : 100 000 lira. 
i lk defa 1955 yılı bütçesinde yer almaktadır. Karayolları Trafik Kanununun Emni
yet teşkilâtına verdiği vazifelerin ifasında elde bulundurulması gereken pek lüzum
lu ve çeşitli malzemenin tedarikine sarf olunmak üzere teklif edilmiştir. 

40 Binek hayvanları satmalınması ve teçhizat bedeli : 50 000 lira. 
1954 bütçesine nazaran tamamı artıştır. Merasim ve toplulukların intizamını teminde 
yararlı olan süvari polisin takviyesi lüzumuna kanaat getirdiğinden mevcut 79 binek 
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hayvanına ilâveten 1955 yılında 25 baş hayvan satmalmması ve teçhizatının temini 
maksadiyle 50 bin lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Mevcut hayvanların bulunduğu yerler : 

Aded 

38 Ankara'da 11 adedi taydır. 
20 İstanbul'da 4 adedi taydır. 
14 İzmir'de 4 adedi taydır. 
7 Seyhan'da 

79 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 621 000 lira 
1954 tahsisatına nazaran 386 000 lira artmıştır. Teklif edilen bu tahsisat ile 1955 yı
lında Emniyet hizmetlerine elverişli 25 motorlu taşıt ile trafik kontrolü hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 25 otomobil ve 3 vinçli arazi otomobilinin satmalmması düşünülmüştür. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar : 500 000 lira 
1954 yılı tahsisatının aynıdır. 

Lira 

250 000 Yeni karakollar inşası karşılığıdır 
200 000 Ankara'da bir garaj inşası karşılığıdır. 
50 000 inşaatı ikmal edilecek binalar karşılığıdır. 

500 000 
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JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

Jandarma Umum Kumandanlığının 1955 yllı hizmetlerinin ifasına karşılık olmak üzer© teklif 
edilen bütçe yekûnu; 64 699 974 lirası A/ l Cetvelinde, 1 974 124 lirası A/2 Cetvelinde bulunmak 
üzere 66 674 098 liradır. Bu miktar 1954 bütçeli ile m verilen tahsisat yekûnuna nazaran 14 664 09'J 
lira artmış bulunmaktadır. 

14 664 093 lira artışın 13 989 969 lirası A/l cetveline konulan tahsisat, 674 124 lirası da A/2 
cetveline konulan tahsisat arasındadır. 

A/ l cetvelindeki 13 989 969 lira artışın bütçe kısımları itibariyle miktarı şöyledir : 

Lira 

îkinci kısımda : Personel masraflarıdır 
Üçüncü kısımda : Yönetim masrafları 
4 ncü kısımda : Daire hizmetleridir 
Beşinci kısımda : Borçlardır 

13 989 969 Yekûn 

A) Personel masraflarmdaki artışlar : 
1. 4 043 150 lirası 6211 sayılı Kanun icabı maaş ve ücret tertiplerine ilâve edilen yüzde yirmi 

beşlerdir. Mütebakisi de; 1844 sayılı kanun hükmü gereğince tanzim ve B. M. Meclisi Bütçe Komis
yonunun tetkik ve tasvibine arz edilecek kadronun icabı ve diğer kanunların iktizası olup müfredatlı 
hesaplara ve terfiler, Harb Okulundan mezun olacak asteğmenler, okuldan mezun olacak assubaylar 
ve yeni iki vilâyet ve 33 kaza kurulması hesabiyle er kadrosunun tezayüdü, temditli onbaşı ve erler 
maaşlarının 6348 sayılı Kanunla • artırılmış olması gibi sebeplere müstenit bulunmaktadır. 

2. Merkez ve vilâyetler hizmetlileri kadrolarına da iş icabı bâzı kodrolar ilâve olunmuştur. Bun
lar bütçeye merbut (D) cetvelinde açıklanmış bulunmaktadır. 

B) Yönetim masraf larmdaki artışlar : 
Lira 

5 400 301 nci merkez büro masrafları faslmdadır. 
111 400 302 nci vilâyetler büro masrafları faslmdadır. Yeni iki vilâyetle 33 kazanın ihtiyaç

ları nazarı dikkate alındığından. 
10 300 Merkez ve vilâyetler telefon muhabere masraflarmdadır. 1954 tahsisatının idareye 

kâfi gelmemesinden. 
167 Kira bedeline. 

7 611 306 nci giyecekler faslmdadır. (Hizmetliler giyeceği) giydirilecek hizmetli adedine 
ve Millî Müdafaa Vekâletinden verilen muaddellere göre yapılan hesap neticesinde 
bu kadar ilâvenin lâzımgelmesinden. 

525 000 6245 sayılı Kanun icabı olarak 307 nci yolluklar faslına 1954 tahsisatının yüzde yüzü 
nispetinde yapılan ilâveler. 

218 430 309 ncu taşıt masrafları faslmdadır. Merkez ve vilâyetlerde mevcut 378 motorlu ta
şıtın tesbit edilen bir yıllık işletme ve tamir masraflarına 1955 yılında satmalma-
cak taşıtlar için bir şey ilâve edilmeden hâsıl olan yekûna nazaran bu miktar zam 
gerekmiştir. Bu zammın 163 bin lirası onarma maddesine taallûk etmektelir. 

5 795 311 
878 308 

7 288 950 
27 400 

878 308 Yekûn 
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C) Daire hizmetleri kısmındaki artışlar 

Lira 

5 100 401 nci fasıldadır. Basımevi masraflarının artmasından. 
161 000 405 nci fasıldadır. Motosiklet ve hayvan satmalma ve tavizi ve tanzimi içindir. 

1 582 585 409 ncu faslın taymat maddesindedir. 
îaşe edilecek erlerle tayın zammı verilecek subay ve askerî memurların, talebenin, po
lis görevli erlerin mürettep adedine ve Millî Müdafaa Vekâletinden verilen kanuni 
istihkak ve fiyatlar esasına göre hesaplanmış olmasından. 

450 500 409 ncu faslın yem maddesindedir. 
2450 hayvan için günlüğü 195 kuruş 76 santimden yapılan hesaba müstenit bulun
masından. 

717 690 409 ncu faslın yakacak, aydınlatma ve yem maddesindedir. 
Er, subay ve askerî memur, Iiarb Okulu, Astsubay Okulu talebe adediyle ısıtılacak 
oda adedlerine ve Millî Müdafaa Vekâletince bildirilen fiyatlara göre hesap yapılma
sından. 

2 243 815 410 ncu faslın melbusat maddesindedir. 
Kanunları gereğince giydirilecek subay, askerî memur, talebenin kadro adedlerine ve 
Millî Müdafaa Vekâletince verilen fiyatlı istihkak cetvellerine müsteniden hesap ya
pılmasından. 

677 860 410 ncu faslın teçhizat maddesindedir. 
Kanunları gereğince teçhiz edileceklerin miktarlarına ve Millî Müdafaa Vekâletinin 
ordu için kabul ettiği fiyata göre hesaplanmasından. 

200 900 410 ncu faslın muytabiye maddesine1 edir. 
2 450 hayvan için beherine 135 lira 7 kuruş hesabiyle tahsisat konulması lâzımgel-
mesinden. 

189 000 411 nci harb gereçleri faslmdadır. 
Bu fasıl başlıca iki kısım masrafı ihtiva eder. Birisi jandarmaya ait telefonlar ve 
sair muhabere cihazlarının temini, ikincisi de harb malzemesi ve teçhizatıdır. 

31 000 412 nci tıbbi ecza ve malzeme faslmdadır. 
Stok ilâçlardan uzun zaman beklemeye müsait olmıyanlar kullanılmış, sıhhi mal
zemeden miadını dolduranların yenilenmesi lâzımgelmiştir. Bunların yerine konul
ması için zam vâki olmuştur. 

550 000 414 ncü taşıma masrafları faslmdadır. 
Celp ve terhis efradının kara yolu nakliyesi, demir ve denizyollariyle yapılacak eşya 
nakliyatı, muhtelif teşkilâtın karayollarında yapacağı er ve eşya nakliyeleri için bir 
milyon 200 bin liranın teklif edilmesi lâzım gelmesindendir. Demir ve denizyollariyle 
vukubulacak nakliyatın tarifelerindeki ücretlerden yüzde elli tenzilâtlı olarak yapılabi
leceği nazarı dikkate alınmıştır. 

10 000 416 nci okullar masrafı faslmdadır. 
Eğitim malzemesinde yenilikler yapılması lüzumundan ileri gelnıiştir. 

1 000 451 nci yayın masrafı faslmdadır. 
Bu miktar zamma ihtiyaç görülmüştür. 

468 500 476 nci kurs masraflarmdadır. 
5061 sayılı Kanun gereğince 1955 yılında tekâmül kursuna iştirak edecek 100 subay 
(binbaşı - albay) ile hesap memurluğu kursuna katılacak 15 subay, askerî ve meslekî 
bilgilerini artırmak için kurslara izam olunacak 200 astsubay, onbaşılık kursuna gönde-
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Lira 

rileeek 30 uzatmalı erin ve 1954 te açılmış olan personel, trafik subay muhabere, ast
subay muhabere ve dağ kurslarında bulunup Î955 yılma intikâl edecek 200 kişinin kurs 
yevmiyelerini verebilmek için tahsisatın bu miktar artırılması lâzımgelmiştir. 

7 288 950 Yekûn. 

D) Borçlar (kısmındaki artış : 

502 nci eski yıllar borçları faslında 27 400 liradan ibarettir. Yozgad, Gümüşane vilâyetleri ile 
Alucra ve Kelkit kazalarının rakımı 1 500 metreden fazla olduğu tebeyyün eylemesi üzerine bura
larda çalışan subay, memur ve astsubaylara da yakacak zammı verilmesi lâzımgelmiştir. 1942 yılı 
Şubat ayından itibaren tahakkuk eden ve zaman aşımına uğramamış bulunan borçlar ile diğer ter
tiplerden tahakkuk eden borçların tediyesini teminen bu miktar zam teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

E) A/2 cetvelini teşkil eden yatırımlar kısmındaki artış 674 124 liradan ibaret bulunmakta
dır. 

174 124 lirası 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar faslmdadır. 41 yerde karakol binası inşâsı mev
cut karakollardan 29 adedinin, toplu birliklere ait 6 bina ile diğer müesseselere ait atr.lye ve 
ambar gibi yapıların tamiri, bir er okulu alayının elektrik tesisatı, Jandarma Subay Okulu kalori
fer tesisatının onarımı için keşifleri mucibince 774 124 liraya ihtiyaç hâsıl olduğundan 1954 yılı 
tahsisatına nazaran 174 124 lira ilâve yapılmıştır. 

500 000 lirası da kabul Duyurulduğu takdirde Nafıa Vekâleti Bütçesinin 741 nci faslına konul
mak üzere teklif edilen tahsisatın tamamını teşkil etmektedir. Bu tahsisat ile 125 nci er okul ala
yı için bina inşası mümkün olduğu takdirde diğer binalarda esaslı tamirat icrası düşünülmekte
dir. 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar faslında artış yoktur. Geçen seneki gibi 700 
bin lira teklif olunmuştur. Bu miktarla istasyon vagon, kamyon, jeep ve pikap cinsinden olmak 
üzere mümkün olduğu kadar taşıt alınacaktır. 



— 166 — 
HARICIYE VEKÂLETI 

Merkez memurları maaşı : 
Merkezde mevcut 210 aded memurun senelik kadro maaş yekûnu 1 019 100 lira olarak 
hesap edilmiş ve 6211 sayılı Kanunla verilen tahsisat karşılığı olan 254 775 liranın ilâ
vesiyle bütçeye (1 273 875) lira tahsisat konulmuştur. 
Yabancı memleketlerdeki memurlar maaşa : 
Vekâletimizin yabancı memleketler teşkilatındaki 291 memurun 4991 sayılı Kanuna 
göre emsalli olarak hesabedilen senelik maaş tutarı 8 241 390 lira olarak hesabedilmiş 
ve bu miktar bütçeye konulmuştur. 
Merkez memurları açık maaşı : 
Halen açıkta bulunan memurların^ 6435 sayılı Kanun muvacehesinde adedleri azalaca
ğından geçen yıla nazaran 8 500 lira noksaniyle bütçeye 5 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
Vekâletimizin yeni binada geçen iki senelik faaliyetinden sonra hâsıl olan ihtiyaca göre 
D cetveline 7 kadro eklenmiş ve 2 hizmetli kadrosuna bir miktar zam yapılmıştır, ilâve 
ve zam olunan kadro farkı 31 200 lira olup 6211 sayılı Kanunla verilen tahsisat kar
şılığı olarak 60 650 liranın da zammı ile bu tertibe (334 250) lira tahsisat konulmuştur. 
Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Elçilik ve konsolosluklarımızdaki müstahdemlere verilmekte olan ücretlerin son se
nelerdeki hayat şartları muvacehesinde gayrikâfi geldiği ve bu sebepten dolayı 
senelerden beri bu elçilik ve konsolosluklarda çalışan kâtip, tercüman, kavas gibi 
hizmetlilerin peyderpey vazifelerini terk ile başka iş buldukları ve kendilerine ay
rılmış olan tahsisatla yeni hizmetli bulunmasının imkân dâhilinde * olmadığı hak
kında hemen hemen bütün elçilik ve konsolosluklarımızdan alman yazılar üzerine 
hariç teşkilâtımıza bir tamim yapılarak bulundukları memleketlerde diğer ecnebi 
elçiliklerde mahallî hükümetin istihdam eyledikleri bu gibi kimselere ne miktar üc
ret ödedikleri sorulmuş ve alman cevaplardan, filhakika bu ecnebi teşekküllerin 
hizmetli ücreti olarak ödedikleri paraların bizim elçilik ve konsolosluklarımıza tah
sis ettiğimiz meblâğlarla kabili mukayese olmıyacak derecede yüksek bulunduğu 
görülmüş ve hariç teşkilâtımızda çalışan hizmetlilerin ücretlerine bir miktar zam ic
rası için 1954 bütçemizin bu maddesine 200 000 lira ilâve edilmişti. Ancak, bu yıl 
zarfında Romanya ve Çekoslovakya'da vukubulan para ayarlamaları neticesinde bu 
iki memleketteki elçilik ve konsolosluklarımıza gönderilmekte olan diğer bilûmum 
idare muhassasatı gibi müstahdemin ücretlerinin de dört, beş misline iblâğına ve 
Berne Elçiliğimizin Büyükelçiliğe yükseltilmesi dolayısiyle oraya verilmekte olan 
tahsisatın artırılması zarureti hâsıl olmuş ve bu sebeple diğer bilûmum elçilik ve 
konsolosluklarımız müstahdemin ücretlerine ancak % 10 kadar cüzi bir zam yapılma
sına imkân elvermiştir k i ; bû zam alâkadarları hiçbir suretle tatmin edememiş ve 
yukarda mâruz müşkülâtın izalesi kabil olamamıştır. Bu itibarla 1955 yılı bütçesin
de hizmetliler tertibine 250 000 lira ilâvesiyle maksadın temini ve müşkülâtın izalesi 
mümkün olacağından bu tertip 1 600 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
NATO Dairesi için iki seneden beri bütçemize konulmakta olan 101 400 lira tahsisa-
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ta bu sene 6211 sayılı Kanunla verilen tahsisat karşılığı olan 25 350 liranın ilâvesiy
le (126 750) lira ödenek teklif edilmiştir. 

206 11-32 4178 ve 4598 sayılı kanunlar mucibince verilen zam ve yardımlar : 
Geçen yıldaki tahsisat kâfi geldiğinden 19,55 yılı içinde aynı miktarlar bütçeye konul
muştur. 

207 Yabancı dil bilenlere ödenecek para mükâfatı : 
1955 yılında yabancı dil imtihanına 20 memurun gireceği tahmin olunarak bütçeye 
geçen seneki tahsisattan 5 000 lira noksaniyle 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

i 

209 Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
1955 yılında D cetveline yapılan ilâve ve zamların istilzam ettiği ödemeleri teinin 
maksadiyle bu fasla 5 000 lira ilâvesiyle 150 000 lira tahsisat konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı: 
5027 sayılı Kanun mucibince Vekâletimizde yalnız kâtibi umumiye ayda 250 lira üze
rinden verilmekte bulunan temsil tahsisatı yıllık tutarı olan 3 000 lira bütçeye aynen 
konulmuştur. 

301 10 Merkez kırtasiye: 
Vekâletimizde NATO teşkilâtında yeni yeni teşekkül eden şubelerin munzam ihtiyaçları 
ve malzeme fiyatlarının geçen yıla nazaran artmış bulunması hasebiyle kırtasiye madde
sinde mevcut tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 
20 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme: 
Vekâletimizin yeni binaya taşınmasından sonra bütçeye konulan tahsisat ile senelerden 
beri döşemeleri yenilenmemiş bulunan dairelerden mühim bir kısmının ihtiyaçları temin 
edilmiş ise de sefir kabul salonunun Başvekâlete tahsisi) dolayısiyle yeniden bir sefir 
kabul salonunun tefrişi ve mefruşatı henüz ikmal edilmemiş bulunan diğer dairelerin 
ihtiyaçlarının temini zaruretiyle asgari bir hesapla bu maddeye 30 000 lira tahsisat tek
lif olunmuştur. 

30 Merkez demirbaş: 
Yeni binaya nakilden sonra alman tahsisatla demirbaş ihtiyacının mühim bir kısmı 
temin edilmiş ise de Vekâletin noksan bulunan diğer demirbaş eşyasının temin ve tamir
leri için bütçeye 30 000 lira konulmuştur. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Başvekâletle aynı binada oturmamız ve kaloriferlerimizin şehir suyu ile çalışması hase
biyle şehir ve içme suları ve temizlik malzemesi sarfiyatımız fazlalaşmış bulunduğundan 
1954 yılı için 8 000 lira ek tahsisat istenmesine zaruret hâsıl olmuştur. Gelecek sene de 
aynı ihtiyaç devam ettiğinden bütçeye 8 000 lira fazlasiyle 20 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 
Başvekâlet ve vekâlet dairelerinin gece geç vakitlere kadar çalışması ve asansörün müte
madi faaliyeti karşısında elektrik sa?;fiyatı fazlalaşmış bulunduğundan geçen yıla naza
ran 2 500 lira fazlasiyle 22 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Vekâlet binasının kâfi miktarda ısınmaması karşısında kok kömücü kontenjanımızın 1954 
yılında 80 ton artırılarak 195 tona yükseltilmiş ve 422 ton linyit verilmiş bulunduğu gibi 
evvelce aynı bina içinde bulunan ve kömür masrafına iştirak eden Kırtasiye Umum Mü-



M, 
— 168 — 

dürlüğü ve Çalışma Vekâleti şubeleri ile Millî Piyango ve bir kısım Emekli Sandığı şu
beleri vekâlet binasından ayrılmış bulunduklarından lüzumlu bütün yakacak tahsisatı
nın vekâletimizce temin zarureti karşısında 195 ton kok kömür ve 422 ton linyit, bina
dan ayrılan dairelerden açık kalan 80 ton kok kömürü 10 ton odun ile bunların nakliye 
ve keza cürufun atılması masrafları ceman 37 700 lira olarak hesabedildiğinden bu mik
tar tahsisat teklif olunmuştur. 

10 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın umumi masrafları (Kırtasiye) : 
Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 55 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın umumi masrafları (Döşeme ve demirbaş) : 
30 Geçen sene bütçesine mevzuu 200 000 lira tahsisat ile yeni satmalman Tokyo Büyük 

Elçiliğimiz ile 1953 malî yılı zarfında döşenmeleri yarı kalmış olan Ottava Büyük Elçi
liğimiz, Libya Elçiliğimiz ve Berlin Başkonsolosluğumuzun tefrişatı ikmal edilmiştir. 
Malûm olduğu üzere 77 sefaret ve Konsolosluktan mürekkep olan hariç teşkilâtımı
zın döşeme ve demirbaş ihtiyaçları uzun senelerden beri hakkiyle ele alınmamış ve 
her yıl bütçemizin bu maddelerine konan cüz'i tahsisatlarla ancak tamirlerine imkân 
hâsıl olabilmiştir. Gerek Devlet ve gerekse Hükümet Reislerimizin ve sair devlet rica
linin ecnebi memleketlere vâki ziyaretlerinde bizzat müşahede buyurdukları veçhile 
hemen hemen bütün Elçilik ve Konsolosluklarımızın halen döşeme bakımından devletin 
yüksek şeref ve haysiyetiyle kabili telif olamıyacak derecede fakir bir durumdadır. 
Bu vaziyetin kısa bir zamanda ıslahı hususunda telâkki olunan yüksek direktifler mu
vacehesinde Vekâletimiz ecnebi memleketlerdeki teşkilâtımızın döşeme ve demirbaş 
meselelerini esaslı surette ele almıya ve bunu bir programa bağlamıya karar vermiş
tir. Bu programa nazaran bu yıl Beyrut, Şam, Bağdat, Amman, Tel-Aviv, Kahire, 
Cidde Büyük Elçilik ve Elçiliklerimizle, Halep, Kudüs, İskenderiye, Kahire konsolos
luklarımız eşyalarının mühim bir kısmının yenilenmesine ve eksiklerinin itmamına 
çalışıalacak ve önümüzdeki senelerde de mmtaka mmtaka diğer elçilik ve konsolosluk
larımızın döşeme ihtiyaçları giderilecektir. Bu iş için bu sene bütçesine mefruşattan 
(750 000)) ve demirbaştan (120 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 

40 öteberi masrafları : 
Geçen sene alman 200 000 lira tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Geçen sene alman 100 000 lira tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : t 
Birçok memleketlerde kömür ve elektrik fiyatlarına yapılan zamlar dolayısiyle bu fas
la 30 000 lira ilâvesiyle 200 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

70 Giyecekler : 
Geçen sene alman 96 000 lira tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

81 Taşıtlar işletme masrafları : 
Geçen sene olduğu gibi 27 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

82 Taşıtlar onarma masrafları : 
Belgrat, Bern, Bağdat, Bükreş, Rio, Madrit, Kahire, Tahran Büyük Elçiliklerimiz ile 
Berut, Peşte, Oslo, Şam, Meksiko, Viyana ve Stokholm Elçiliklerimiz ve daimî dele
geliğimiz otomobillerinin 1955 yılında yenilenmeleri dolayısiyle tamir ihtiyacının aza
lacağı göz önüne alınarak bu maddeye geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle 
20 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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Taşıtlar satmalma : 
Berut, Büreş, Bağdat, Peşte, Oslo, Rio, Şam, Meksiko, Viyana, Bern, Madrid Bü
yükelçilik ve elçiliklerimiz için otomobil satmalmması için geçen sene bütçesine tah
sisat konmuş ise de istihsaline imkân hâsıl olamamıştır. Bu elçiliklerimizdeki otomo
biller artık istimal edilemiyecek bir duruma girmiş olduklarından bunların bu sene 
tecdidine katî ihtiyaç olduğundan bu fasla 100 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Ziyafet : 
Bu maddeye mevzu 150 000 lira tahsisat elçiliklerimizin temsil vazifelerini bihakkın 
ifa edebilmelerini teminden çok uzaktır. Memleketimizin son senelerde beynelmilel 
sahada ihraz eylediği çok şerefli ve önemli mevki hariçte memleketimizi temsil eden 
büyükelçi ve elçiliklerimizin gerek mahallî hükümetler ileri gelenleri gerekse diğer 
devletler sefirleriyle temaslarını artırmayı icabettirmekte ve bu da sık sık davetler 
yapılmasını Zaruri kılmaktadır. Diğer taraftan kongre ve konferanslar dolayısiyle 
memleketimizden harice giden ve adedi günden güne artan resmî heyetlerin ziyaret
leri münasebetiyle ecnebi hükümetler tarafından tertip olunan ziyafetlere elçilikle
rimizin de mukabele etmeleri mecburiyeti ziyafet masraflarını çok yükseltmektedir. 
Esasen geçen sene bütçemizin müzakeresi sırasında bu mevzu Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonunda da mevzuu münakaşa olmuş ve elçiliklerimizin ziyafet bakımın
dan çekmekte oldukları sıkıntıyı mahallinde ve bizzat görmüş olan encümen âzası me
buslarımız bu tahsisatın artırılması lüzumunu ileri sürmüşler ve keyfiyetin 1955 büt
çesi sırasında nazarı itibara alınması yolunla bir temennide bulunmuşlardır. Bu se
bepler dolayısiyle bu bölüme 150 000 lira fazlasiyle 300 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. 
Yardım ve ödünç verme : 
Bu maddeye geçen senelerde olduğu gibi 30 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Matbaamızın muhtaç bulunduğu bilcümle mukavva ve basılı kâğıt normuna giren 
bilcümle kırtasiye bu tertipten temin edilmekte olup bu ihtiyaçların temini için bu 
tertibe geçen yıl olduğu gibi 14 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücretleri : 
Kurye servisinin muntazam işlemesi sayesinde bu fasılda artmak istidadını gösteren 
masraf önlenmiş bulunduğundan geçen yıldaki tahsisat aynen teklif edilmekle iktifa 
olunmuştur. 
Merkez teelfon giderleri : 
Birçok müstacel ahvalde muhaberatın milletlerarası telefonla yapılması ve fiilî du
ruma göre mevcut tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmemesi sebebiyle bu maddeye geçen 
yıla nazaran 8 000 lira ilâvesiyle 30 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleri : 
Kira ile oturulmakta bulunan elçilik ve konsolosluk binalarının mukavelename müd
detlerinin hitamında ecnebi memleketlerde Millî Korunma Kanunumuza mümasil 
mevzuatın peyderpey ilga edilmesi sebebiyle, mal sahipleri tarafından umumiyetle 
icar bedelleri artırılmaktadır. Meselâ Bonn Büyükelçiliği, Helsinki ve Oslo Elçilik
leri ve Köstence Konsolosluğu kira bedelleri % 40; Hamburg, Burgaz, Berlin kon
soloslukları kira bedelleri % 35; Varşova BüyükelfiliçH ve Napoli Başkonsolosluğu 
kira bedelleri % 70; Tel - Aviv Elçiliği kira bedeli % 300 ve Kıbrıs Konsolosluğu ki
ra bedeli ise ;% 900 gibi muazzam bir miktarda artırılmış bulunmaktadır. Bunlara 
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ilâveten paralarına mecburi bir kıymet izafesiyle ayarlama yapan demir perde arka
sındaki Romanya, Çekoslavakya ve memleketlerde kira bedelleri eskisinin Polon
ya'daki 5 - 6 misline yükseltilmiştir. Bundan mâada 1954 yılında açılan Formoza Bü
yük Elçiliği ile yine bu sene içinde açılacak olan Adis Ababa Elçiliği kira bedelleri 
evvelce derpiş edilmemiştir. Halen Formoza'ya üç ayda 700 dolar verilmekte olup 
Adis Ababa'nm kira bedeli ise şimdiden kestirilememektedir. Bu sebepler dolayısiy-
le kira faslına asgari bir hesap ile (135 000) lira ilâvesiyle (885 000) lira tahsisat 
teklif edilmesi zaruretinde kalınmıştır. 

306 Giyecekler: 
Geçen yıl bütçesine mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
Geçen senelerin sarfiyatına nazaran bütçeye mevzu 500 000 lira tahsisatın kâfi gele
ceği anlaşıldığından aynı miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Uçak biletleri karşılığı ödenen mebaliğde doların 560 kuruştan tediyesi hususunda Mil
letlerarası Hava servisleri Teşkilâtınca alınmış olan karar üzerine 1954 bütçe yılı başında 
kurye servisleri için hesaplanan tahsisatın bir bütçe yılma kifayet edemiyeceği ahiren 
anlaşılmış olduğundan ve kurye servislerinin sene sonuna kadar muntazaman idame 
ettirilmesi maslahat bakımından zaruri görüldüğünden 1954 malî yılı, zarfında bu fasıl
dan ek ödenek talebinde bulunulmasını icabettirmiştir. Diğer taraftan hükümetimizin 
yine 1954 senesinde hariçteki elçiliklerimizi toplu olarak ve zaman zaman merkeze davet
le istişarelerde bulunmayı muvafık görmüş ve 1954 senesinde Arap memleketlerindeki 
mümessillerimizle Vaşington Büyük Elçimizi ve Daimî delegemizi Ankara'ya davet eyle
miştir. Bu gibi toplantıların önümüzdeki yıl zarfında da daha geniş nispette vukua ge
leceği göz önüne alınarak bütün bu ihtiyaçları karşılamak üzere geçen seneye nazaran 
150 000 lira fazlasiyle (650 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 

308 11-12 Tedavi masrafları ve yollukları : 
Geçen şene bütçeye konulan tahsisat ile tedavi ihtiyaçlarının teminine çalışıldığından bu 
sene de aynı miktar teklif olunmuştur. 

309 11-12 Taşıt masrafları : 
Diğer vekâletlere mütenazıran konulan tahsisattan yalnız merkez işletme masraflarına 
yeniden alman bir motosikletin işletme masrafı karşılığı olarak 500 lira ilâve edilmekle 
iktifa edilmiştir. 

311 Fahrî konsolosluklar aidatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

401 Basımevi masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

403 10 Temsil masrafları : 
Geçen senelerdeki sarfiyata nazaran 2 500 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından aynı 
miktar tahsisat teklif elilmiştir. 

20 Ecnebi elçilerle konukları ağırlama masrafı : 
1954 malî yılı içinde başta Yugoslavya Cumhurreisi ve Ürdün Kralı olmak üzere birçok 
devlet ricali hükümetimizin misafiri olarak memleketimize gelmişlerdir. Bu ziyaretler
den her biri birkaç yüz bin liralık bir masrafı istilzam eylemekte olduğundan bütçemi-
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ze mevzu tahsisat kifayet etmemiş ve sene içinde iki kere 300 er bin liralık mun
zam tahsisat talep edilmesi zarureti karşısında kalınmıştır. 1955 bütçe yılı zarfında da 
yine başta Libya Kralı olmak üzere birçok devlet ricalinin memleketimizi ziyaretleri 
mukarrer bulunduğundan bu yıl bütçemize 700 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira tah
sisat teklif edilmiştir. 

30 Kâtibi Umumilik ikametgâhı masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 12 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

10-20 Yayın masrafları : 
Satmalma ve aboneye geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle 15 000 ve başka her şeçit 
masraflara geçen yıl olduğu gibi 2 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Bütçenin hazırlandığı şu sırada katılma paylarının katî miktarları malûm olmamak
la beraber 1954 yılı tahmin ve tediyelerine nazaran muhtelif teşekküllere katılma 
paylarımızın müfredatı aşağıda gösterildiği üzere (3 955 000) lira olarak tahmin 
edilmiş ve aynı miktar tahsisat teklif olunmuştur. Birleşmiş Milletlere katılma payı 
739 393 lira, genişletilmiş teknik yardım fonuna 564 186, Avrupa Konseyine 554 170, 
Avrupa İktisadi İş Birliğine 228 414, Milletlerarası Gümrük İttihadına 23 992, 
Diplomatik Akademiye 648, La Haye Daimî Hakem Divanına 1 941, Hammadde
ler Konferansına 4 052, Gümrük Tarife Yayın Bürosuna 2 745, Ticaret Genel An
laşmasına (GATT) 8 475, Kuzey Atlantik Paktı Sivil Teşkilâtına 264 311, Avrupa 
Müttefikler Başkomutanlığı Karargğahma (SHAPE) 1 349 785, Atlantik Bölgesi Baş
komutanlığına (SCLANT) 37 855, Gümrük İş Birliği Konseyine 33 600, Libya Kal
kınma Müessesesine 79 105, COCOM'a 1 455, Balkan Üçlü Paktına 56 504, Kore 
Konferansına katılma payı 3 980 lira. 

20 Kongre ve konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Geçen senelerdeki sarfiyat seyrine nazaran 360 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldı
ğından 1955 yılı için de aynı miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

30 Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları masrafları : 
Mukannen bir aidat olan 2 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

40 Birleşmiş Milletler kanaliyle yapılacak teknik yardımın iç finansmanı ve gerekli 
masraflar : 
Geçen sene konulmuş bulunan 500 000 lira tahsisattan vâki sarfiyata göre 100 000 lira
nın tasarrufu mümkün görüldüğünden bu yıl 400 000 lira teklif edilmiştir. 

Sigorta masrafları: 
Sigorta edilecek emvalin artması dolayısiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 
30 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Dış memleketlerde Türk Kültür varlığının korunması ve propaganda masrafları: 
Yüksek Meclisin gösterdiği lüzum üzerine bu tertibe geçen sene konulmuş bulunan 
550 000 lira ile dış memleketlerde Türk Kültürünün yayılması hususunda gerekli 
masraflar ihtiyar edilmekle beraber bu hizmetin daha geniş bir şekilde ifası ve propa
ganda keyfiyetine de önem verilmesi maksadiyle tahsisatın 1 000 000 liraya çıkarılması 
zaruri görülmüştür. 

Geçen yıl borçları: 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu fasla 30 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 



— 172 — 

602 10 1950 - 1953 yılları borçları: 
Geçen yıllarda olduğu gibi 40 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

20 1928 - 1949 yılları borçları: 
Geçen sene olduğu gibi 1 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük .onarımlar : 
Hariçte devletimize ait elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan 24 binamız vardır. 
Bu binalar arasında meselâ Viyana Elçiliğimiz 113 odadan mürekkep olduğu gibi 
Vaşington, Londra, Tahran, Kahire'deki binalarımız da buna yakın büyüklükte bi
nalardır. Bu binaların hüsnümuhafazası ve ileride büyük masrafları mucip olacak 
esaslı tamirleri istilzam ettirmemesi için mütemadi surette bakıma ihtiyaç gösterdik
leri izahtan varestedir. Onarma masraflarına karşılık bütçemize mevzu tahsisat 
100 000 liradan ibaret bulunduğundan mezkûr binaların lüzum gösterdikleri senelik 
tamir ve idame masraflarını karşılamaktan çok uzaktır. Bu itibarla hariçteki binala
rımızın hüsnümuhafazası bakımından bu seneki bütçemize (50 000) lira ilâvesiyle 
150 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmaeak taşıtlar : 
1948 yılında Kâtibi Umumi için alınmış bulunan Buick marka otomobil makine aksa
mının fena çıkması sebebiyle bugüne kadar 6 - 8 defa esaslı tamir gördüğü halde dü-
zelememiş ve arabanın işletilmesi için 5 000 liralık bir tamire daha lüzum gösteril
miştir. Yapılan tamir masrafı hemen bir yeni otomobil alınacak kadar pahalıya mal 
olmuş bulunan bu arabanın 1955 yılında değiştirilerek yenisinin alınmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. Bu maksatla Maliye bütçesine aktarılmak üzere iki otomobil için 
15 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

MİLLETLERARSI İKTİSADÎ İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI 

Merkez memurları maaşı : 
5412 sayılı Kanunla kurulan ve 5743 sayılı Kanunla tadil edilen merkez memurları kad
rolarına ait 19 kadronun bir yıllık tutarı (119 700) liradır. Buna 6211 sayılı Kanunla 
verilen tahsisat karşılığı olan (29 925) liranın ilâvesiyle (149 625) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
5412 sayılı Kanunla kurulan ve 5743 sayılı Kanujıla tadil edilen ecnebi memleketler me
murları kadrolarına ait 10 kadronun 1 . VII I . 1953 tarihinden itibaren Maliye Vekâle
tince 4991 sayılı Kanuna istinaden kabul edilen emsale göre, 4598 sayılı Kanun gereğin
ce kadrolarında terfi eden memurların durumu da göz önünde tutularak geçen sene tah« 
sisatma bu sene (5 560) lira fazlasiyle (508 650) lira tahsisat konulmuştur. 
Merkez memurları açık maaşı : 
Teşkilât emrinde bulunan memurların açık maaşı alma müddetleri 6435 sayılı Kanunu
nun 1. maddesi gereğince sona ermiş bulunduğundan bu sene bütçesine tahsisat teklif 
edilmemiştir. 

201 11 

12 
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202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
18 aded hizmetli kadrosu tutarı bulunan (60 600) liraya 6211 sayılı Kanunla verilen 
tahsisat karşılığı olarak (15 150) lira ilâvesiyle (75 750) lira teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
5412 sayılı Teşkilât Kanunu ile (D) cetveli hariç bir başkan, üç müşavir ve bir ra
portörden mürekkep olmak üzere işlerin ehemmiyet ve hacmiyle mütenasip olarak 
bir heyet halinde ihdas olunmuş bulunan Washington teşkilâtı bilâhara (D) cetveli 
dâhil olduğu halde üç kadroya tenzil edilerek bir büro haline ifrağ edilmiştir. Bu
günkü durum karşısında iş hacmi daha ziyade artmış bulunan ve senelik varidesi 
3 500 - 4 000 arasında olan ve Türkçe yazıları yazacak daktilo kadrosu da bulunma
dığından yazılar, mesai saatleri haricinde bizzat başkan ve raportör tarafından ya
zılmaktadır. Bu kadro durumu muvacehesinde mezkûr heyet kadrosunun, hiç olmaz
sa kayıt işleriyle Türkçe yazıları yazacak 625 lira ücretli bir daktilo kadrosuyla tak
viyesi zaruri görülmüş olmakla senelik tutarı (7 500) lira, 1954 yılı bütçesinde ecnebi 
memleektlerdeki hizmetliler için konulmuş bulunan (39 900) lira tahsisata eklenerek 
bu yıl tahsisatı (47 400) lira olarak teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez* memurları çocuk zammı : 
Merkez teşkilâtında maaş alan memurların çocuk zammına müstahak halen 12 çocuk 
vardır. Bunlar için ayda 120 lira ve yılda (1 440) lira ödenmektedir. t 
1955 yılında yeniden doğaca kçocuklarla her hangi bir sebeple zam alma hakkını kay
bedecek çocukların durumları da göz önüne alınarak bu tertibe 500 lira ilâvesiyle 
(1 500).lira tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
Geçen senenin tahsisatına kıyasen (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen senelerdeki sarfiyat seyrine kıyasen (400) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (200) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen sene sarfiyatına nazaran (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

32 Ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı : 
Geçen sene sarfiyatına nazaran (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Devlet lisan imtihanını kazanıp bir üst dereceye yükselmesini istiyen fakat kanuni 
mülâhazalarla üst dereceye terfii Maliye Vekâletince kabul edilmiyen teşkilâtımız 
memurlarından Ekrem Apaydın Şûrayı Devlete müracaatla 1 500 liranın para mükâ
fatı olarak ödenmesine karar almış bulunduğundan mezkûr paranın ödenmesini temi-
nen bu tertibe (1 500) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da (15 100) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

301 10 Kırtasiye : 
(Merkez) Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da (4 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
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20 Döşeme : 
(Merkez) Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da (1 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
(Merkez) Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da (3 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
(Merkez) Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da (1 500) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
(Merkez) Geçen sene olduğu gibi (1) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
1 (Merkez) Geçen sene olduğu gibi (1) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

302 10 Kırtasiye : 
(Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da 
(3 000 ) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
(Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) Paris ve Washington'daki teşkilâtın işgal ettik
leri binaların natamam olan döşeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu tertibe (2 000) 
lira ilâvesiyle (3 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
(Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da 
(1 500) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
(Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da 
(3 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
(Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) Geçen sene olduğu gibi (1) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

60 Isıtma: 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) Geçen sene olduğu gibi (1) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler: 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da 1 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri: 
Geçen yılların sarfiyatına nazaran 15 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu 
miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın posta ve telgraf ücretleri: 
Geçen senenin sarfiyatına nazaran bu yıl da 20 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları: 
Geçen senenin sarfiyatına nazaran bu yıl da 8 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın telefon masrafları: 
Geçen senenin sarfiyatına nazaran bu yıl da 5 500 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler: 
Geçes senenin sarfiyatına kıyasen 1 320 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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307 10 Sürekli görev yolluğu : 
1954 yılı içerisinde mezkûr tertibe tahsisat aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu 
sebeple 1955 yılında 2 000 lira ilâvesiyle (10 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
453/20 nci maddede izah edildiği üzere Kongre, konferans faslına ayrıca 25 000 
lira tahsisat konulmuş bulunduğundan bu miktar indirilerek (55 000) lira tahsisat 
teklif edilmiştir. 

308 11 Merkez tedavi masrafları ve yollukları r 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (600) liralık tahsisat teklif edilmiştir. , 

12 Ecnebi memleketler tedavi masrafları ve yollukları : 
Geçen senenin sarfiyatına nazaran (600) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

403 Ziyafet masrafları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (17 500) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalına ve abone : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da (2 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu yıl da (12 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

453 20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Teşkilâtımız kuruluş ve vazifeleri itibariyle milletlerarası kongre, konferans ve komis
yonlara iştirak etmektedir. Bilhassa şimdiye kadar sınai, zirai, iktisadi, malî ve gümrük 
işleri bakımından birçok kongre, konferans ve komisyonlara iştirak etmiştir. 
Bugüne kadar bu maksatlarla yapılmış bulunan masraflar teşkilâtımız bütçesinin ge
çici görev yolluğu tertibinden yapılmakta idi. Bu hal, bütçede tertibi mevcut iken başka 
bir tertipten masrafların karşılanması usule muhalif olduğu düşünülerek 1955 bütçe
sinde yeniden bir tertip açılarak bu fasla (25 000) lira tahsisat konulması uygun görül
müştür. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları : 
Geçen sene olduğu gibi (500) lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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Maliye Vekâleti bütçesine konulan tahsisat yapılacak hizmetlerin çeşitlerine göre : 

a) Vekâlet hizmetlerine taallûk eden tahsisat 

la) Yardımlar 

e) Yatırımlar 
olmak üzere üç gurupta mütalâa edilmekte olup bu guruplara giren tertiplere ayrılan tahsisatın 
hangi hizmetler ve ihtiyaçlar karşılığı olduğu aşağıda sırasiyle açıklanmıştır. 

F . M. 

101 Vekil tahsisatı : 
5857 sayılı Kanun gereğince ayda 450 lira üzerinden vekile verilecek tahsisatın bir 
yıllık tutarı olarak 5 400 lira teklif edilmiştir. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Maliye Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4910 sayılı Kanunla bu kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 5071, 5655, 5943, 5960 ve 6347 sayılı kanunlarla alı
nan 1 618 aded kanuni kadronun yıllık tutarı 6 645 600 liradır. 
Bu miktardan 1955 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde mevkuf tu
tulmuş 71 kadronun tutarı bulunan 344 400 liranın düşülerek mevcut 1 547 aded 
fiilî kadronun yıllık tutarları 6 301 200 lirayı bulmaktadır. Bu miktara 551 600 lira 
üst dereceler farkı ve 1 713 200 lira da tahsisat karşılığı eklenmek suretiyle 1955 yılı 
merkez memurları maaşı 8 566 000 lirayı bulmaktadır. 
Kadrolardaki değişikliklere gelince : 
1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde Maliye Vekâletinin merkez me
murları kısmında mevkuf tutulmuş bulunan 101 kadrodan 6347 ve 6400 sayılı kanun
larla 26 adedi kaldırılmış ve görülen lüzum ve zaruret dolayısiyle elçilikler maliye 
müşavirliklerine ait iki aded 80 lira aylıklı müşavir ve iki aded de 40 lira aylıklı me
mur kadrosu ile Maliye Okuluna ait 35 lira aylıklı bir öğretmenlik kadrosu serbest 
bırakılarak fiilî kadroya alınmıştır. Bu beş kadronun yıllık tutarı 23 400 liradır. Bu 
suretle (L) cetvelinde yapılan değişiklik aşağıda gösterilmiştir. 

1954 yılı (L) cetveli 
6347 sayılı Kanunla kaldırılan kadrolar 

6400 sayılı Kanunla kaldırılan kadrolar 

Bu defa serbest bırakılan kadrolar 

1955 (L) cetveli 

Kadro 
adedi 

101 
14 

87 
11 

v 

76 
5 

V 

71 

Tutarı 

435 600 
38 700 

396 900 
29 100 

367 800 
23 400 

344 400 
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Bundan başka 6400 sayılı Kananla Devlet Melzeme Ofisi namı ile İktisadi Devlet Te 
şekkülü olan Devlet Kâğıt ve Basım Umum Müdürlüğünün vekâletimiz merkez teşki
lâtı meyanında bulunan 45 fiilî ve 11 aded de (L) cetvtlinde bulunan ceman 56 aded 
kanuni kadrolar tamamen kaldırılmıştır. 
Bu kadroların tutarı da 195 000 liradır. 

Lira 

6 645 600 
344 400 

6 301 200 
551 600 

6 852 800 
1 713 200 

8 566 000 

Bu duruma göre 
Kanuni kadrolar 
(L} cetveli 

Üst dereceler tutarı 

Fiilî kadrolar tutarı 
Tahsisat tutarı 

1955 teklifi 

Vilâyetler memurları maaşı • 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4910, 5071, 5655, 5797, 6068, 6129 ve 
6347 sayılı kanunlarla alman kadrolarla yeniden teşkil edilen vilâyet ve kazaların Maliye 
teşkilâtına ait 6191, 6321, 6321, 6325, 6518 ve 6419 sayılı kanunlarla ilâve olunan 797 
aded kadro ile birlikte vekâletin vilâyetler teşkilâtı kadro adedi 9323.e baliğ olmakta ve 
bu kadroların tutarı da 24 241 200 lirayı bulmaktadır. 
Bu miktardan (L) cetveli ile mevkuf tutulan 14 kadronun tutarı 83 700 lira düşülerek 
geri kalan 9309 aded fiilî kadronun karşılığı da 24 157 500 lira kalmaktadır. 
Bu duruma göre : 

Lira 

20 826 300 1954 yılı kadroları tutarı 
3 331 200 1954 te muhtelif kanunlarla alman 797 aded kadronun tutarı 

24 157 500 Fiilî kadrolar tutarı 
1 580 000 1954 üst derece tutarı 

920 000 Yeni kadrolar üst derece farkı 

26 657 500 Yekûn 
6 664 375 Tahsisat karşılığı 

33 321 875 Yekûn 
Bu suretle 1955 yılında Vilâyetler memurları maaşı 33 321 875 lira olarak teklif edil
miştir. 
Merkez memurları açık aylığı : 
6347, 5655 sayılı kanunlarla kaldırılan kadrolar dolayısiyle açıkta kalan memurlarla 
9 ncu devre Millet Vekillerinden bu defa seçilmiyen Vekâletimiz eski memurlarının 
açık aylıkları ve 6435 sayılı Kanun gereğince almacak kararların muhtemel masraf» 
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lanın karşılamak üzere geçen yıla nazaran 20 000 lira fazladır. 
Halen bu tertipten 9 memura hizmet müddetlerine ve aylık miktarlarına göre ayda 1 738 
lira açık maaşı ödemektedir. Bu miktarın yıllığı 20 856 lira tutmaktadır. 
1955 malî yılı için vukua gelecek durumlar da nazara alınarak bu tertibin tahsisatı 35 000 
lira olarak teklif olunmuştur. 
Vilâyetler memurları açık aylığı : 
5655, 5797 ve 6347 sayılı kanunlarla vilâyetler teşkilâtından kaldırılmış bulunan kadro
lar dolayısiyle ve açıkta kalan memurlara ödenen aylık miktarlarına göre 1955 malî yılında 
150 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmış ve bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkez hizmetlilerinin 1954 yılı kadrolarında sene içinde 6347 sayılı Kanunla bâzı de
ğişiklikler yapılmış ve 6400 sayılı Kanunla Devlet Malzeme Ofisi namı ile İktisadi Dev
let Teşekkülü haline getirilen vekâletimiz teşkilâtında bulunan Devlet Kâğıt ve Basım 
Genel Müdürlüğüne ait 94 kadro da kaldırılmıştır. 
Bu duruma göre 1954 yılı kadroları 583 aded kalmış ve bunun yıllık tutarı da 1 237 200 
lira olmuştur. (Değişikliği gösteren cetveller aşağıdadır.) 1955 yılı teklifimizde bu 583 
aded kadroya iktisadi sahadaki gelişmelere muvazi olarak günden güne artan malî mua
melât, vekâletin merkez ve vilâyetlerdeki bütün teşkilâtında tesirini göstermiştir. Ez
cümle muhasebe sistemimizin makinalaşması ve tecrübe tatbikatının verdiği netice ve 
geçen yıl faaliyette bulunmıyan bir kısım makinanm bu yıl tamamının faal bir hale ge
tirilmesi ve umumi tatbikata başlanması sebepleriyle işletilmesi lâzımgelen makina ade
dine göre personel ihtiyacı. 
Muvazzaf itiraz komisyonlariyle del'tardarlıklar gelir servisleriyle Vekâletin diğer ser
vislerinde mevcut daktilo kadroları bugünkü ihtiyaca cevap verecek durumda bulunma
dığından yazı işlerinin teraküm etmekte olduğu. 
Yabancı memleketlerle ve bu arada bilhassa Birleşik Amerika ile iktisadi ve malî mü
nasebetlerimizin günden güne inkişaf etmekte ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kası ve para fonu (Haricî faaliyetler idaresi) ile her gün artmakta olan münasebetleri
mizin tabiî bir neticesi olarak hazırlanacak olan iktisadi ve malî raporların ve yazı
ların daktilo edilmesi gibi ihtiyaçları karşılamak üzere yabancı dil bilen tecrübeli iyi 
daktilo temini gerekmektedir. Bundan başka önümüzdeki baharda inşaatı tamamlanarak 
hizmete girecek olan 2 numaralı ek binanın personel ihtiyacı ve Darphane ve Damga 
matbaasında 5015 sayılı Kanunla istihsal edilen salâhiyete istinaden darbedilen ufaklık 
paraların mevcudu tükenmek üzere bulunduğundan bu yıl başından itibaren piyasaya 
yeniden ufaklık para çıkarılması takarrür etmiş ve bu maksatla gerekli hazırlıklara baş
lanmış bulunmaktadır. 
Bu ufaklık paraların matlup şekilde darp ve zamanında piyasaya ihraç işinin Darpha
nenin bugünkü tesis ve kadrosu ile yerine getirilmesi mümkün olmadığından, gerek 
mevcut tesisatın ve gerekse halihazır kadronun takviyesi zaruri görülmektedir. 
Yukarda arz olunan sebepler dolayısiyle ve görülen lüzum ve zaruretler karşısında 
1955 yılı Merkez hizmetlileri kadrokrına, 86 aded kadronun ilâvesi gerekmiş ve bu su-
retle merkez hizmetlileri kadroları tutarı 1 261 800 lirayı bulmuştur. 
Bu miktara tahsisat karşılığı olarak 315 450 liranın ilâvesiyle 1955 yılı ihtiyacı için 
1 577 250 lira teklif edilmiştir. 
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94 

1 

95 

Aylığı 

Yıllığı 
250 

18 325 

219 900 
3 000 

222 900 
1 237 200 

222 900 

1 014 300 
247 500 

1 261 800 
315 450 

86 

1954 kadrolarının tutarı 
Çıkarılan kalrolar tutan 

1955 te eklenen kadrolar 

1955 için % 25 zam 

Aylığı 20 625 
• • • — • • • t m, 

Yıllığı 247 500 

1 577 250 1955 teklifi 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1954 yılında faslın bu maddesine 1519 hizmetli kadrosu karşılığı olarak 1 643 700 lira 
ve (D) cetvelindeki hizmetliler kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 
yılına nazara almakta bulundukları ücretleri azalmış olanlara aradaki farklarının 
ödenmesi için 54 120 lira tahsisat ilâve olunmuş böylece 1954 yılı tahsisatı 1 697 820 
lira konulmuştu. 
Bilâhara 1954 malî yılı içinde yeni teşkil olunan kaza ve vilâyetler dolayısiyle ve 6321, 
6324, 6325, 6347, 6418 ve 6419 sayılı kanunlarla bu miktara hesabı aşağıda gösterilen 
41 kadro ilâve ve 9 kadro tenzil olunarak kadro ededi 1551 e yükselmiş ve tutan da 
1 698 120 liraya düşmüştür. 

Kadro Lira 

1 519 1 643 700 
47 86 700 6347 numaralı Kanunla çıkarılan kadrolar 

v_ 
1 472 1 557 000 

38 60 000 6347 numaralı Kanunla eklenen kadrolar 

1 510 1 617 000 
54 120 intibak farkı 

1 671 120 
41 27 000 6321, 6324, 6325, 6418 ve 6419 numaralı Ka

nunlarla eklenen kadrolar 

1 551 1 698 120 

1955 yılında ise Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtı için mevcut 304 aded dak
tilo kadrosundan 287 adedi vilâyet merkezlerine ve 17 adedi de kazalara verilmiş ol
duğu halde vilâyetlerin kadro talepleri tevali etmekte ve yapılan tetkikatta daktilo 
kadrolarıma ihtiyacı karşılıyacak miktarda olmadığını teyidetmektedjr, 
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Gelir Vergisi mükelleflerine ait birçok kayıt ve fişlerin makine ile yazılması meşrut 
bulunduğundan vergi dairelerindeki her servise bir daktilo kadrosu verilmesi gerek
tiği halde, ekseri vilâyetlerde her vergi dairesine ancak bir kadro verilebilmektedir. 
İktisadi sahadaki gelişmeler günden güne malî muamelâtı artırmakta olduğu, Gelir Ver
gisi mükelleflerinin her sene % 15 nispetinde artmakta bulunduğu, bu husustaki ista
tistiklerden anlaşıldığı halde, birkaç yıldanberi daktilo kadrolarında bir değişiklik ya
pılamamış olması hasebiyle, çeşitli yazı işleriyle sayfalar tutan itiraz ve temyiz dilek ve 
müdafaalarının, tarh ve tahakkuku işleriyle iştigal etmeleri gereken memurlar tara
fından yazılması zorunda kalındığı ve bu yüzden içine daire âmirlerini de alan geniş bir 
memur kadrosunun mesailerinin heder olduğu görülmüş, bundan başka Gelir Vergisi tat
bikatı kazalardaki küçük tip vergi dairelerinde de birer daktilo kadro bulunmasını ica-
bettirdiği halde 493 kazadan ancak 17 adedine daktilo kadrosu verilebilmiştir. 
Muamelâtı kemiyet ve keyfiyet itibariyle çokluk ve zorluk arz eden Ankara, İstanbul, îz-
mir, Bursa, Seyhan gibi vilâyetlerdeki büyük vergi dairelerinde her servis için birer dak
tilo bulundurulması zarureti de göz önünde tutulursa mevcut kadronun ihtiyaca kâfi 
gelmiyeceği tezahür eder. 
Diğer taraftan vekâletin taşra teşkilâtının diğer servislerinde de muamelâtın genişleme
si dolayısiyle daktilo ve diğer müstahdemlere ihtiyaç gösterilmektedir. Bu itibarla yu
karda arz olunan sebep ve zaruretlerden 1955 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin vilâ
yetler kısmına yeniden 268 kadronun ilâvesi gerekmiştir. Bu suretle tanzim kılman ve 
hesabı aşağıda gösterilen 1818 aded kadronun karşılığı olarak 1955 bütçesinde tahsisa-
tiyle birlikte 2 877 900 lira teklif edilmiştir. 

Aded 

Vilâyetler D cetveli kadrolarının mukayeseli hesabı 

1954 Yılı 1955 Yılı 

Ücret 

yıllığı 

Tutarı Aded Ücret Tutarı 

1 644 000 yıllığı 2 248 500 

Aded 
artan 

1 
2 
1 
5 
9 
21 
30 
25 
103 
149 
364 
154 
687 

1 551 

625 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 

aylığı 

625 
800 
350 

1 500 
2 250 
4 725 
6 000 
4 375 
15 450 
18 625 
36 400 
11 550 
34 350 

137 000 

1 
2 
1 
5 
21 
21 
249 
25 
105 
149 
398 
154 
687 

1 818 

500 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 

aylığı 

500 
800 
350 

1 500 
5 250 
4 725 
49 800 
4 375 
15 750 
18 625 
39 800 
11 550 
34 350 

187 375 

1 

12 

219 

2 

34 

268 
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1955 te < jıkarılan 
kadrolar 

Aded Ücret Tutarı 

1 625 625 
yıllığı 7 500 

îcmal 
1 644 000 

612 000 

2 256 000 
7 500 

2 248 500 
53 820 

2 302 320 
575 580 

+ 

1954 kadroları 

1955 

A.ded 

1 
12 

219 
2 

34 

268 
* 

L 

te ilâve olunan 
kadrolar 

Ücret 

500 
250 
200 
150 

,100 

aylığı 

yıllığı 

îlâve olunan 268 kadro 

Çıkarılan bir kadro 

1955 kadroları tutarı 
İntibak farkı 

% 25 zam 

Tutarı 

500 
3 000 

43 800 
300 

3 400 

•51 000 

612 000 

2 877 900 1955 teklifi 

Millî Piyango îdaresi denetçisi ve âzası ücreti : 
3670 sayılı Kanunun 5 ve 14 ncü maddelerine göre Millî Piyango idaresinde çalıştırıl
makta olan âza ve murakıba 25 . VIII 1939 tarih ve 2/11740 ve bunu değiştiren 
1 . VII . 1942 tarih ve 2/18234 sayılı kararnamelerle kabul edilen 100 lira aylık üc
retli âza ve 550 lira aylık ücretli murakıbın aylıkları ile 4178 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince azaya verilmesi lâzımgelen % 25 fevkalâde zam karşılığı olup ge
çen yılın aynıdır. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Gelir, Kurumlar, Muamele ve îstih1 âk vergilerinin müsmiriyetini temin maksadiyle 
kurulmakta- olan gizli istihbarat arüvlerinin tesis, kurma işleri henüz ikmal edilme
miş olduğundan bu işlerde yardımcı olarak çalıştırılması icabedenlerle, ödenen istik
raz tahvilleri kuponları ve itfa olunan tahvillerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kasından tesellüm edilmesi için istihdamına lüzum hâsıl olan 4 sayıcının 4 aylık üc
retleri karşılığı bulunan bu tertibe 134 400 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
Hazineye ait kültür arazilerinin 4753 sayılı Kanunla tâyin edilmiş bulunan gittikçe adedi 
artan esas ve nispetler dairesinde hakiki muhtaç çiftçilere dağıtılması maksadiyle bu 
toprakların tapulama komisyonlarının faaliyette bulunduğu sahalarda Hazine adına 
tescillerinin temini ve işe muvazi olarak diğer mmtakalardaki Hazine mallarına vâki 
tecavüz ve fuzuli müdahaleleri önlemek ve 6333 ve 6335 sayılı kanunlar mucibince şa-
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hışlar tarafından yapılan tescil talepleri karşısında gerekli müdafaalarda bulunmak 
üzere lâzımgelen vesaiki hazırlamak ve henüz tescil edilmemiş olanları senede rap-
detmek ve Hazinece kiraya verilmek ve fuzuli şagillerinden ecrimisil aranılmak sure
tiyle idare altına alınması ve tevzie Lazır bir vaziyete getirilmesi için Hazineye ait 
gayrimenkul malların tesbit edilmesi işinde mesul memurlara yardımcı olarak çalış
tırılan Millî Emlâk memur yardımcılarının 1955 senesinde de çalıştırılması zaruri 
görülmüş ve 1955 yılı ihtiyacı için 195 900 lira teklif edilmiştir. 
Geçen ve bu sene alman miktara göre 1955 yılında görülecek 15 900 liralık fazlalık 
100 aded kadronun bu kadrolarda çalışan memurların fasılasız çalıştırılması zaruri 
olduğundan 12 aylık olarak hesabedilmesinden ileri gelmiştir. 
Bu kadroların müfredatı aşağıda arz olunmuştur : 

Müddeti Aylık 
Görevin çeşidi ay Aded ücret Tutarı Yıllığı 

136 800 
18 900 
19 200 
21 000 

100 16 325 195 900 

Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez teşkilâtında maaş, açık maaşı ve vekâlet emri maaşı alan memurların çocuk 
zammına müstahak halen 1 162 çocuğu vardır. 
Bunlar, için ayda 11 620 ve yılda da 139 440 lira ödenmektedir. Bu miktara Ağustos 
1954 tarihinden 1955 yılı sonuna kadar doğacak çocuklar da nazara alınarak 1955 
yılı için geçen yıldan 15 000 lira fazlasiyle 150 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler teşkilâtında aylık açık aylığı ve vekâlet emri aylığı alan memurlarımızın 
hâlen 16 875 çocuğu mevcut olup bunlara ayda 168 750, yılda da 2 025 000 lira zam 
ödenmektedir. 
1955 malî yılında yeniden doğacak çocuklarla her hangi bir sebeple zam almak hak
kını kaybedecek çocukların durumları da göz önüne alınarak bu tertibe geçen yılın 
aynı olarak 2 025 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Merkez memurları doğum yardımı : 
Merkez teşkilatındaki memurların 1950 yılında (79) 1951 de (81) ve 1952 de (81) 
ve 1953 malî yılında (71) ve 1954 yılının 8 ayında 39 çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Bu duruma ve geçen senelerin sarfiyat seyrine göre 1955 malî yılında 100 çocuk do
ğacağı düşünülerek ve geçen yılın aynı olmak üzere 20 000 lira teklif edilmiştir. 
Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Vilâyet teşkilâtımızda mevcut memurların 1950 yılında (1 238), 1951 de (1 137), 
1952 de (1 076) ve 1953 yılında (1 065) ve 1954 yılının 8 nci ayına kadar merkeze 
intikal etmiş doğum adedi (800) dür. Bu duruma göre ve yeni teşkil olunan 2 vilâ
yet ve 33 kazaya tâyin olunacak memurlar da göz önüne alınarak tahsisatsız borç ta
hakkukuna meydan verilmemek üzere 1955 yılı için geçen yıldan 25 000 lira fazlasiy
le 300 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Memur yardımcısı 12 
» » 12 
» » 12 
9 » 12 

76 150 11 400 
9 175 1 575 
8 200 1 600 
7 250 1 750 
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Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçmiş yılların sarfiyat seyrine göre bu yü da geçen yılın aynı olarak 7 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçmiş yılların sarfiyat seyrine göre ve 1954 yılında fiilî kadroların artmasa dolayı-
siyle bu maddeye 3 500 lira fazlasiyle 38 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Yakacak zammı : 
1 500 ve daha yukarı rakımlı halen 9 vilâyet ve 64 kaza mevcuttur. Bu mahallerde ay
rıca 8 askerî saymanlık teşkilâtımız vardır. Bahsolunan teşkilâtta bugün için 30 lira 
yakacak zammı alan 19 memurumuz ile 15 lira yakacak zammı alan 771 memurumuz 
bulunmaktadır. 
Bunların bir aylık istihkakları 12 135 ve altı aylığı da 72 810 liraya baliğ olmakta isede 
1955 malî yılı içinde yapılacak kadro tebeddülatı göz önüne alınarak bu yıl için geçen 
yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif olunmuştur. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı :' 
Ecnebi dil imtihanlarında kazananlara tüzüğü gereğince verilecek ikramiye karşılığı 
olan bu fasla, imtihanda kazanacaklarm adedini ve birinci veya ikincî lisandan imtihan 
vereceklerini önceden tâyin etmek mümkün bulunmadığından sarfiyat seyrine göre ve 
geçen yılın aynı olarak 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin aylık ücretlerinden kesilen % 5 
nispetinde emekli keseneği ile terfi farkları, giriş aidatları aynen devletçe de öden
mektedir. 
Terfi farkları ile giriş aidatı bütçeye konulan aylık ve ücret tahsisatlarının binde beşi 
olarak hesap edilmektedir. Buna nazaran emekli keseneği tertibine aylık ve ücret ter
tiplerinin toplamı olan 46 582 330 liranın % 5,5 nispetinde olmak üzere 2 049 268 lira 
tahsisat konulmuştur. 
Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince ayda 175 lira üzerinden Müsteşara verilmesi lâzımgelen 
temsil tahsisatı karşılığıdır. 

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince Maliye Vekâleti kuruluşunda vazife gö
ren veznedar, veznedar yardımcısının ve kıymet muhafızlarına aylıklarının % 15 i 
nispetinde kasa tazminatı verilmekte dâ. 
Bu tazminata müstahak merkez ve hazine saymanlıklarında, mülki saymanlıklarda 7, 
vilâyetlerde 589 ve askerî saymanlıklarda 55 ki, ceman 657 kişi mevcuttur. Bunların 
almakta oldukları aylıklarla üst derece farklarına ve 1954 yılı sarfiyat seyrine göre ve 
yeniden teşkil olunan vilâyet ve kazalar ihtiyacı da göz önüne alınarak 1955 malî yılı 
ihtiyacı için geçen yıla nazaran 27 300 lira fazlasiyle 285 500 lira teklif olunmuştur. 

Merkez kırtasiye : 
1955 malî yılı için merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçları bugünkü fiyatlara göre 
76 044 lira olarak tesbit olunmuştur. Ancak âzami tasarrufa riayet edilmek ve elde 
mevcut kırtasiyeden de faydalanmak suretiyle bu yıl ihtiyacının geçen yılın aynı ola
rak 50 000 lira ile karşılanacağı düşünülerek bu miktar üzerinden teklif yapılmıştır. 
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20 Merkez döşeme : 
Merkez dairelerinin bu tertip de dâhil ihtiyaçları tutarı 21 700 lirayı bulmaktadır. 
Bunun haricinde kalıp ihtiyacı teşkil eden giriş kapılarının iç ve dışına alınacak pas
pas, yol keçesi, pencere güneşliği, yeni binalara alınacak soğutma cihazları, daireler 
için yaptırılacak masa, sandalye, etajer ve saire, marangozhaneye alınacak iptidai mal
zeme bedelleri ve 1 ve 2 numaralı ek binaların döşenmesi ve elde mevcut döşemelerden 
kullanılamayacak kadar harap olanlarının yerlerine yenilerinin alınması ve tamiri müm
kün olanlarının da tamir ettirilmesi gerekmektedir. 
Bu itibarla 1955 yılı ihtiyacı geçen yıla nazaran 75 000 lira fazlasiyle 100 000 lira 
teklif edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : 
Merkez dairelerinin yazı, hesap, cetvel makineleriyle, kasa ve evrak çantası gibi ihti-
yaçlariyle marangozhane ve yazı makineleri tamir atelyesinin mevadı iptidaiye ve ye
dek parça ihtiyaçlarını ve bir, iki numaralı ek binalardaki demirbaş noksanlarını ta
mamlamak üzere geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 60.000 lira teklif olun
muştur. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Şehir suyu, ilân bedeli ve temizlik malzemesine taallûk eden ve bu tertibe ait ihtiyaç
ların 1950, 1951, 1952, 1953 yıllarına ait sarfiyatla 1954 yılının 6 aylık sarfiyatı aşağı
da gösterilmiştir. 

1951 

15 106 59 
2 126 40 
5 791 80 
2 800 74 

31 50 
663 24 
453 58 

1 305 75 

100 00 

28 118 60 

1952 

11 971 
3 237 
6 439 
3 080 

674 
1 042 
1 287 
1 801 

100 

29 505 

90 
20 
20 
20 
25 
87 
55 
68 

00 

54 

1953 

13 910 
2 650 
6 703 
3 004 

29 
1 302 

480 
4 607 

200 

32 955 

Bu hesaplara göre 1955 yılı ihtiy 

41 
43 
30 
07 
50 
00 
50 
15 

00 

10 
racı 

1954 

8 219 
821 

4 299 
3 943 

241 
160 
810 

1 715 

150 

20 361 

52 
60 
00 
62 
00 
10 
00 
63 

00 

47 

Şehir suyu 
îçme suyu 
îlân 
Temizlik malzemesi 
Bahçe masrafı 
Bayram tenviratı 
Hamaliye 
Posta, damga, çuval ve sair muba
yaalar 
Darphane için 

için 35 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

50 Merkez aydınlatma : 
1952, 1953 yılları ile 1954 yılının ilk dört aylık elektrik cereyan bedelini ve elektrik 
tesisatı için lüzumlu malzeme ve ampul masrafları aşağıda gösterilmiştir : 
Bu tertibe alınmış bulunan 35 000 lira ile idare edilmekte ise de bu sene yeni yapılan 
ek binaların muhtemel masraflarını karşılamak üzere 1955 yılı ihtiyacı için 5 000 lira 
fazlasiyle 40 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. 
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ı^52 1953 1954 

3 603 
1 884 
1 915 
1 556 

-1 622 
1 217 
1 292 
1 845 
2 553 
2 980 
3 273 

23 750 

47 
31 
27 
95 
23 
11 
95 
67 
91 
63 
32 

87 

4 900 
1 881 
3 237 
1 883 
1 743 
1 605 
1 G18 
2 088 
3 195 
3 809 
2 829 

28 742 

42 
59 
34 
54 
03 
22 
49 
«5 
42 
56 
39 

95 

6 074 
2 997 
2 092 
1 776 

— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 

12 941 

94 
39 
85 
77 

95 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 

Beyanı : 
23 750 87 28 742 95 12 941 95 Cereyan bedeli 

560 10 1 132 31 4 764 81 Ampul ve saire 

24 310 97 29 875 26 17 706 76 

Aydınlatılan binalar : 
1. Vekâlet binası 
2. Mahzeni evrak 
3. Defterdarlık binasının Malî Tetkik Kurulunca işgal edilen kısmı 
4. 4 numaralı blok bina ve garaj 

60 Merkez ısıtma : 
Vekâletimiz için ayrılmış bulunan 1953 - 1954 yılı kömür kontenjanı ile diğer masrafla
rın dökümü aşağıda gösterilmiştir. 

1953 - 1954 
Kok Maden Linyit Kok Maden Linyit 
Lira Lira Lira v Ton Ton Ton 

67 53 39 Fiyat 200 200 400 Kontenjan 

Çekilen kömürlerin 1953 tahsisatı 
Kok Maden Linyit Ton ödenen 
Ton Ton Ton Yekûn Lira Lira 

154 510 118 600 412 650 685 760 32 500 75 36 400 
1 826 74 nakliye ücreti 
1 690 00 avanstan kül attırma için 

48 75 radyatör boya parası 

Halen iki binada 10 aded kazan mevcuttur. 
36 066 24 Yekûn 
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Kok 
Lira 

67 

Kok 
tutarı 
Lira 

Maden 
Lira 

53 

Maden 
tutarı 
Lira 

1954 
Linyit 
Lira 

39 Fiat 

Linyit 
tutarı 
Lira 

- 1955 
Kok 
Ton 

200 

Toplam 
Lira 

Maden 
Ton 

200 

Linyit 
' Ton 

400 400 Kontenjan 

13 800 10 600 15 600 39 600 Kömür bedeli 
2 000 Kül attırma 
.5 640 Nakliye ücreti (tahminî) fiata göre 

47 240 
17 760 

Yekûn 
Yeni bina kaloriferi masrafı (tahmini) 

65 000 Umumi masraf yekûnu (tahmini) 

Yukarda yazılı hesaba ve izahata göre 1955 malî yılı ihtiyacı için geçen yıla nazaran 
19 600 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
Mevcut teşkilâta ilâveten yeni kurulan 2 vilâyet ve 33 kaza ve 6347 sayılı Ka
nunla genişletilen taşra teşkilâtı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1955 malî yılı tah
sisatı geçen yıla nazaran 40 000 lira fazlasiyle 300 000 lira teklif olunmuştur. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Vilâyet ve kaza maliye dairelerinin talebettikleri mefruşatın kıymetlendirilmesi ve 
yeni teşkil olunan 2 vilâyet ve 33 kaza teşkilâtı ihtiyacı da göz önüne alınarak 
154 586 lira tahsisata ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiş ise de bu taleplerin yıllara 
taksimi suretiyle yerine getirilmesi düşünülerek bu yıl için geçen yıla nazaran 60 000 
lira fazlasiyle 120 000 lira teklif olunmuştur. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
1954 yılında alman tahsisatın yıl sonuna kadar ihtiyaca kâfi geleceği tahmin edil
miş ise de, yeni teşkil olunan 2 vilâyet ve 33 kaza ile vilâyet kambiyo müdürlükleri 
ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen 20 000 lira fazlasiyle 320 000 lira teklif edil
miştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
Vilâyetler öteberi tahsisatı her yıl kâfi gelmemekte ve borç devretmektedir. Ma
liye dairelerinin su sarfiyatı cetvelleri, temizlik ve nakil masrafları, ilân bedelleri 
ile hükümet konaklarının lâğım ve baca temizleme masrafları ve ufak sıva, tamir, 
badana masraflarının ödendiği bu tertibe yeniden teşkil olunan 2 vilâyet ve 33 ka
zanın ihtiyaçları da göz önüne alınarak geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 
140 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Yukardaki 40 ncı maddede yazılan sebepler dolayısiyle bu maddeye de geçen yıla 
nazaran 15 000 lira fazlasiyle 80 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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60 Vilâyetler ısıtma : 
40 ncı maddede arz olunan sebepler dolayısiyle bu maddeye de geçen yıla nazaran 
55 000 lira fazlasiyle 280 000 lira teklif olunmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
1955 yılı merkez ve mülhakat Maliye daireleri basılı kâğıt ve defterler ihtiyacı vâki 
taleplere nazaran 2 654 876 lira tutmakta ise de bu ihtiyaçların geçen seneki tahsisat 
miktariyle karşılanabileceği düşünülerek 2 650 000 lira teklif olunmuştur. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Senelerden beri yapılan sarfiyat seyrine göre ve temin edilen tasarruflarla 280 000 
liranın kifayet edeceği cihetle geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Birkaç yıldır yapılan sarfiyat seyrine göre bütçeye konulmuş bulunan 750 000 lira 
tahsisatla idare olunmıyacağı anlaşılmış ve ayrıca yeniden teşkil olunan iki vilâyet ve 
33 kazanın da ihtiyaçlarını temin zarureti de hâsıl olmuş ve muhtelif vergi kanun
ları hükümleri gereğince vergilere ait tebligat ve itirazların posta ile yapılması mecburi
yeti karşısında 1954 yılının daha 6 ncı ayında tahsisatın mühim bir kısmı sarf edilmiş 
bulunmakta olduğundan 1955 yılı ihtiyacı için bu maddeye geçen yıla nazaran 180 000 
Usa fazlasiyle 880 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Vekâlet binasına ilâve olunan yeni binalar dolayısiyle 150 lik telefon santralinin ihti
yacı karşılayamıyacağı anlaşılmış ve bu maksatla 270 lik bir yeni santral tesis edil
miş ve santralin 5 aded olan harici hattmına 15 aded ilâve suretiyle 20 ye çıkarıl
mıştır. Vekâlet merkez teşkilâtının genişlemesi dolayısiyle de dairelere yeniden dahi
lî ve harici telefonlar tesisine lüzum hâsıl olmuştur. 
Bu itibarla 1955 malî yılı tahsisatı geçen yıldan 8 000 lira fazlasiyle 70 000 lira tek
lif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Bu maddeye 1954 yılında alman tahsisatla yıl sonuna kadar idare olunabileceği he
saplanarak geçen yılın aynı olarak 84 000 lira teklif olunmuştur. 

Vilâyetler kira bedeli : 
6084 sayılı Kanunla Millî Korunma Kanununda yapılan tadilât dolayısiyle bilhassa 
1 . I . 1955 tarihinden itibaren kira bedellerine zam yapılması kabul edilmiş olduğu 
gibi başka binalara nakli yeni kurulan 33 kaza maliye daireleri için kiralanacak bi
naların kira bedellerini karşılamak üzere bu fasla geçen yıla nazaran 10 000 lira faz
lasiyle 135 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Giyecekler : 
Vekâlet teşkilâtında mevcut merkez hizmetlilerine her yıl birer kat elbise ve ayakka
bı ile üç yılda bir palto verilmektedir. 1955 yılında verilmesi gereken elbise, palto ve 
ayakkabının maliyet fiyatlarına göre tutarı 26 274 liraya baliğ olmakta ise de, bu 
yıl için 26 000 lira teklif olunmuştur. 

10 Sürekli görev yolluğu : 
6245 sayılı yeni Harcırah Kanuniyle yolluk ve gündeliklerin artması ve 6347 sayılı 
Kanunla vekâlet taşra teşkilâtında yeni kadrolar eklenmiş bulunması ve bu yıl için
de iki vilâyet ve 33 kazanın teşkili ve Vilâyetler İdaresi Kanununun verdiği salâhi
yete binaen vilâyetlerce yapılan nakil ve tahviller dolayısiyle ve Maliye Okulundan 



mezun olanların Şark vilâyetleri kazalarına ve Şark hizmetini ikmal edenlerin de 
Garba nakillerinin ve 4910 sayılı Kanunla verilen salâhiyete müsteniden yeniden teş
kil .edilecek veya lâğv olunacak ve yer değiştirecek askerî birlikler muhasebecilikle
ri memurlarının ve emekliye ayrılan vekâlet memurlarının yolluklarının ve sene için
de bu mevzuda zuhur edecek diğer ihtiyaçları karşılamak üzere 1955 yılı tahsisatı 
geçen yılın bir misli fazlasiyle 360 000 lira teklif olunmuştur. 
Geçici görev yolluğu : 
Devlet muhasebe sisteminde yapılan son değişiklik dolayısiyle merkezden taşraya ve 
taşradan merkeze bir kısım memurların muvakkat vazifelerle gönderilmesine lüzum 
ve zaruret bulunmakta ve kış mevsiminde Şark vilâyetleri kazaları malmüdürlük-
lerinde ve veznedarlıklarında vukua g^Ien inhilâllerin kapatılması o mahallerde mün
hal vazifeleri tedvir edecek memur olmaması gibi sebeplerle civar kaza ve vilâyetler
den muvakkat memuriyetlerle bir kısım memurların izamı mecburiyeti hâsıl olmakta
dır. Bundan başka istanbul, îzmir, Ankara gibi büyük vilayetlerimizdeki icra ve yok
lama memurlarının nakliye ücretlerinin 5877 sayılı Harçlar Kanununun yürürlüğe 
girdiği 1952 malî yılından beri tapu idarelerinden bildirilen gayrimenkul satış bedel
lerinin rayiç bedelden aşağı olup olmadığının tetkiki ve mezkûr kanuna bağlı 5 sa
yılı tarifenin 5, 6 ncı maddelerinde zikredilen gayrimenkullere kıymet takdiri için 
mahallerine gidecek takdir komisyonları âzalarının yolluk ve ücretlerini karşılamak ve 
vazifeleri dâhilinde seyyar olarak vazife gören memurların vesaiti nakliye ücretleri
nin ve muhtelif suretlerle Hazineye intikal edip henüz Hazine adına tescili yapılmı-
yan ve yekûnu mühim bir miktara baliğ olan gayrimenkullerin tapulama ve toprak 
tevzi komisyonlariyle iş birliği yaparak tesbit ve tescil işinin ikmali ve 6333, 6335 sa
yılı kanunlar uyarınca eşhas tarafından mahkeme veya tapulama komisyonları nez-
dinde yapılacak tescil taleplerine karşı müdafaada bulunmak üzere gereken vesaikin ih
zar ve temini ve aynı zamanda şehir ve kasaba ve köylerdeki ev, arsa ve arazi gibi 
gayrimenkullerin fuzuli şagillerinin tâyini kiraya verilmeleri maksadiyle mahallerine 
gönderilecek maliye ve fen memurlarının yolluk ve zaruri masraflarının, Adalet Ve
kâletinin nahiyelere sulh hukuk hâkimi tâyin etmesinden kaza merkezlerindeki işle
rin biı* kısmının nahiyelerde takibi zaruretinde kalınmıştır. 
Tapulama Kanununun tatbiki münasebetiyle yapılan arazi kadastrosu yüzünden vâki 
itirazlar arazi üzerinde çalışan hâkimlerin huzuruna gidilmek suretiyle halledilmekte ve 
bu hususlar için vilâyet merkezi avukatlarına da seyahat yaptırılmakta olduğundan bu 
hizmetlerin ifası için ve vekâletin diğer ihtiyaçlarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
muvacehesinde karşılanmasını teminen 1955 tahsisatı geçen yılın bir misli fazlasiyle 
660 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Müfettişler yolluğu : 
Vekâletimiz Teftiş Heyeti kadrosunda mevcut müfettişlerin 1955 malî yılı içinde yapa
cağı seyahatler dolayısiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek istih
kakları aşağıda görüleceği üzere 442 147 lirayı bulmaktadır. Ancak bu miktardan tet
kik ve teftiş için yabancı memleketlere gönderileceklere ve merkezde çalıştırılacakla
rın istihkakları, mezuniyetleri ve yol masraflarındaki tasarruflarla temin edilebileceği 
düşünülen 42 147 lira. tenzil olunarak 1955 malî yılı için 400 000 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 
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Maaşı Yevmiyesi Aded Yolluk tutan 

32 

41 

Maaşı 

30-35 
30-35 

40 
40 

30-
30-

Yevmiyesi 

15 
15 
15 
15 

90 
80 
70 
60 

• 35 

22 
19 50 
17 
15 
15 

Aded 

5 
4 
1 
4 

5 
7 
5 

37 
7 

Yolluk tu t a r ı 

20 250 
10 800 

4 500 
7 200 

40 150 
49 822 
31 025 

202 575 
38 325 

( 9 aylık) 
( 6 aylık) 
(10 aylık) 
( 4 aylık) 

75 
75 müfett işin yol masrafı 500 X 75 — 

A v r u p a ' y a gidiş izin ve merkez em
r i dolayısiyle tasar rufu mümkün 
görülen 

404 
37 

442 
42 

v. . 

647 
500 

147 
147 

400 000 

Hesap uzmanları yolluğu : 
Hesap uzmanları kurulu bugünkü kadrosiyle Gelir ve Muamele vergileri kanunlarının 
tatbikatında uhdesine teveccüh eden tetkikat işlerine lâyıki veçhile yetişememektedir. 
Gün geçtikçe beyannameli mükellefler. sayısı da artmaktadır. Bu itibarla kadro mev
cudunu artırmak zarureti vardır. Bunun için her yıl mümkün mertebe fazla hesap 
uzmanı muavini alınmasına çalışılmaktadır. Matlup evsafı haiz bulunduğu takdirde 
1955 yılında 20 hesap uzmanı muavini alınması kararlaştırılmıştır. 
Bu itibarla 167 hesap uzmanının yapacakları seyahatler dolayısiyle 6245 sayılı Harcı
rah Kanununa göre tahakkuk edecek istihkakları aşağıda hesabı görüleceği üzere 
974 300 lira tutmaktadır. 

Yevmiyesi Aded Yıllık tutarı 

3 müşavir, 5 başhesap uzmanı 
Sınıf 1 hesap uzmanı 

» 2 » » 
»3-5 » » 

Yeniden alınacak 20 uzman 
Takribi yol masrafı 

22 
19,50 
17 
15 
15 

8 
1 
1 

137 
20 

'63 360 
7 020 
6 120 

739 800 
108 000 

50 000 

167 974 300 

Ecnebi memleketler yolluğu : 
Bu maddeye 6245 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle geçen yıldan 60 000 lira fazlasiy-
le 160 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. Bu tahsisatla : 
A) 1955 yılında yabancı memleketlerde malî mevzular üzerinde akdedilecek kongre 
ve konferanslara, NATO toplantılarına. 
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B) Hazine ve para ile ilgili işlerle ticari müzakerelere, emlâk anlaşmalarına iştirak 
edeceklerin yolluk, yevmiye ve masrafları karşılanacaktır. 

42 Teftiş ve tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye Müfettişlerinin yolluğu : 
1955 malî yılı içinde yabancı memleketlere gönderilecek Maliye Müfettişlerinin 6245 
sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları ve bundan başka ayrıca Milletler
arası İktisadi İş birliği Genel Sekreterliğinin talebine tabean M. S. A. teknik yardı
mından faydalanmak üzere yabancı memleketlere gönderilecek üç Maliye Müfettişi
nin gidiş ve dönüş yol paralariyle yevmiye farklarını karşılamak üzere faslın bu 
maddesine geçen yıla nazaran 17 00ü lira fazlasiyle 167 000 lira tahsisat teklif olun
muştur. Bu tahsisatın hesabı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

114 975 7 Müfettişin 45 liradan bir yıllık yevmiyesi ( 7 X 4 5 X 3 6 5 = 114 975 lira) 
10 500 7 Müfettişin 1 500 liradan gidiş yolluğu 

5 400 Reis Muavininin 60 liradan üç aylık yevmiyesi 
2 100 » » gidiş yolluğu 

10 000 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere gönderile
cek 3 Müfettişin gidiş ve geliş yolluğu ve yevmiye farkı 

18 000 Konsolosluk teftişine gönderilecek 4 müfettişin 75 liradan 60 günlük yevmi
yeleri 

6 000 Bunların gidiş ve dönüş yol masrafları 

166 975 

43 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek hesap uzmanları yolluğu : 
1955 yılı içinde 10 hesap uzmanının birer yıl müddetle tetkik için yabancı memleketle* 
re gönderilmesi derpiş edilmekte ve bunlara verilecek yevmiye ve yollukların miktarı 
aşağıda gösterildiği üzere 185 000 liraya baliğ olduğundan 1955 yılı tahsisatı geçen 
yıla nazaran 33 000 lira fazlasiyle 185 000 lira teklif edilmiştir. 

Aded Yevmiyesi Lira 

10 X 45=450X365 = 164 250 Yevmiyeler 
10 X 2 075 = 20 750 Gidiş ve dönüş yol masrafı 

185 000 

81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş yolluğu : 
Hazine, Gelirler, Millî Emlâk ve Muhasebat Genel Müdürlüklerinde 1954 yılında 20 
kontrolör mevcut iken. 6347 sayılı Kanunla bu miktar 19 aded artırılmış ve miktarı 
39 olmuştur. 
Mezkûr kontrol memurlarının yapacakları devir ve teftişe göre 6245 sayılı Kanuna uyu
larak hesaplanan yevmiye ve yollukları daireleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Bu 
duruma göre 1955 yılı ihtiyacı geçen yıldan 26 298 lira fazlasiyle 176 120 lira teklif 
edilmiştir. 
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Maaşı Aded Yevmiyesi 

70 2 17 
60 12 15 

Yıllık ve zaruri masraf
ları 475 X 14 

Muhtelif 14 , 15 
» 4 15 

Yol masrafı 
7 15 

150 liradan yol masrafı Ay 

150 X 7 = 1 050 X 10 

Defterdarlar, malmüdürleri, varidat müdürleri, millî emlâk müdürleri, kontrol memur
ları devir teftiş yollukları : 
Gelirler Genel Müdürlüğü teşkilâtında 150 aded vergi kontrol memuru ve 66 aded Gelir 
Müdürü mevcuttur. Gelir kontrol memurlarının senenin 6 ayında kazalarda kontrol yap
maları talimatnameleri icibıdır. Gelir müdürlerinin de mülhak kazalar muamelâtını 
kontrol etmeleri ve görülen aksaklıklar hakkında lüzumlu tedbirleri almaları gerek
mektedir. * • ••' ' ••' ' " 
Vergi kontrol memurlarına 6245 sayılı Kanun gereğince maaşları nispetinde verilmesi ge
reken altı aylık yevmiyeleriyle zaruri masrafları 221 220 lira tutmaktadır. Gelir mü
dürlerinin kazalarda yapacakları devir ve teftiş için senede 200 - 250 malmüdürlerine 
100 er lira verilmesi düşünülerek yukardaki miktara 64 550 lira ilâvesi suretiyle yıllık 
ihtiyaç 285 770 lira tutmakta ise de yapilacak tasarruflar göz Önüne alınarak 259 500 
liranın yeteceği, 
Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan defterdar, malmüdürü ve muhasebat kont
rol memurlarının idari lüzum ve zaruretler dolayısiyle yapmakla mükellef oldukları 
devir ve teftişlere ait yapılan hesaba göre : 

Defterdarlara kaza başına yılda 75 er liradan 495 X 75 = 37 125 
Malmüdürlerine 50 şer liradan 495 X 50 w 24 750 
Saymanlık kontrollerinin maaşlarına göre yevmiye ve yol masrafları 4 330 

66 205 Yekûn 

66 205 liranın kifayet edeceği, 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü teşkilâtında mevcut 9 aded kontrolün 150 günlük 
yevmiye ve yol masraflarının maaşlarına göre yapılan hesap neticesinde 16 700 li
rayı bulduğu, 

Gün Tutarı 

182 6 205 Hazine Genel Müdürlüğü 
182 32 850 

5 945 

45 000 
365 75 600 Gelirler Genel Müdürlüğü 

£ Muhasöbat Umum Md. lüğü 

300 31 500 Millî Emlâk Umum Md. lüğü 

10 500 » » » " 

176 120 Yekûn 
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Bu suretle : 
Lira 

Gelirler Genel Müdürlüğü için 259 500 
Muhasebat » » » 66 205 
Millî Emlâk» » » 16 700 

342 405 

342 405 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmakta ise de, yıl içinde yapılacak tasarruf
lar göz önüne alınarak bu maddeye geçen yılın bir misli fazlasiyle 320 000 lira tahsi
sat konulmuştur. 

83 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş yol
luğu : 
Vergi Usul Kanununun yoklamaya mütaallik hükümlerinin yerine getirilmesi için 
muhtar ve ihtiyar kurulları âzalariyle köylere gönderilecek memurların 6245 sayılı 
Kanun gereğince tahakkuk edecek yevmiye ve zaruri masrafları karşılığı olup asga
ri bir hesapla bu maddeye 30 000 lira fazlasiyle 100 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

84 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişlere ait yolluklar : 
4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Teşkilâtı Kanu
nunun 5797 sayılı Kanunla değiştir len 2 nci maddesi gereğince iller teşkilâtının fa
aliyetini en az üç yılda bir defa h ıkuk müşavirleri, merkez muhakemat müdürleri, 
müşavir avukat ve avukatlarla 3 ve 4 ncü maddeler gereğince de kazaların işlerini 
en az yılda bir defa vilâyet ve bölge muhakemat müdürleri ve vilâyet avukatları va-
sıtasiyle teftiş ettirilmeleri icabetmektedir. Bu hizmetin ifası için bu tertibe 6245 sa
yılı Kanun hükümleri nazara alınarak geçen yıldan bir misli fazlasiyle 20 000 lira tah
sisat konulmuştur. 

85 Bankalar yeminli murakıpları yolluğu : 
Memleketin muhtelif bölgelerindeki banka merkez ve şubelerinde 2999 sayılı Bankalar 
Kanununun tatbikatını kontrol ve murakabe ile görevlendirilen 3 yeminli murakıbın • 
yevmiye ve yolluklarına karşılık olmak üzere ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
leri göz önüne alınarak geçen yıldan bir misli fazlasiyle 22 500 lira tahsisat konul
muştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara verilecek 
tazminatlar : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara aylıkları
nın % 30 undan fazla olmamak şartiyle verilmesi gereken tazminat miktarı 30 Hazi
ran 1954 tarihine kadar ve vilâyetlerden alınan malûmata göre mevcut 15 - 30 lira 
maaşlı 1362 aded atlı tahsildara verilecek tazminat yapılan hesap sonunda 855 800 lira 
tutmaktadır. Bu miktara kadrolarına nazaran aşağı dercede maaş alan tahsildarlardan 
1955 yılı içinde terfi edeceklere ilâveten verilmesi gerekecek miktarlara sene içerisin
de vilâyetleree gösterilecek lüzum üzerine yaya tahsildarlıktan atlıya çevrileceklerin 
tazminatlarına karşılık olmak üzere 8 000 lira ilâvesiyle 1955 yılı ihtiyacı 863 800 
lirayı bulmakta olduğundan bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara verilecek 
avans : 
Atı bulunmıyan tahsildarlara hayvan veya bisiklet tedariki için 6245 sayılı Kanunun 
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49 neu maddesi bir senelik tazminat miktarını geçmemek şartiyle avans verilmesini 
âmir bulunmaktadır. 
1954 yılının 5 nci ayma kadar vilâyetlerin bu tertipten vukubulan talepleri 20 000 li
raya baliğ olmaktadır. 1955 yılında bu taleplerin normal bir miktar üzerinden karşıla
nabilmesi için bu yıl ihtiyacı 25 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

94 Darphane ve Damga Matbaasından pul ve kıymetli evrak götürecek heyetlerin yol
luğu : 
îş hacmi fazla olan bir kısım büyük vilâyetlerin ihtiyaçları bulunan pulların posta ile 
sevk ettirilmeyip Ankara, İzmir defterdarlıklarında olduğu gibi mükeffel heyetler vasi-
tasiyle tedarik ettirilmesi halinde nakil işinin daha ucuza mal olması münasebetiyle mü
him miktarda tasarruf temin edileceği anlaşılmaktadır. Yapılan bir hesap sonunda Ba
lıkesir Defterdarlığının ihtiyacı bulunan (2 723 390) lira değerinde (6 250 150) aded 
muhtelif nevi pul ve kıymetli evrakın 2 veya 3 kişilik bir heyet marifetiyle gönderil
mesi halinde bunun 400 - 500 liralık bir geçici görev yolluğu ile nakli mümkün bulun
maktadır. Mezkûr pullar posta kolisi ile gönderildiği takdirde ise 4 500 liralık posta 
ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla pul ve kıymetli evrakın pek yüksek 
miktarlara baliğ olan posta sevk ücretlerinden tasarruf elilmesi maksadiyle ve bü
yük vilâyetlerin yıllık ihtiyaçlarını teşkil eden her nevi kıymetli evrak ve pulun mü
keffel m emurlardan müteşekkil iki veya üç kişilik heyetler vasıtasiyle mahallerine 
teslimi uygun görülmüş ve bu heyetlerin yollukları karşılığı (olarak 1955 yılı teklif 
bütçesinin posta, telgraf ve telefon masraflarından tenzil edilen 20 000 lira harcı
rah faslında yeniden açılan bu maddede teklif edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları : 
11 Merkez : ^ 
12 Vilâyetler : 

4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince açık, vekâlet emri maaşı alan memur
larla diğer memurlardan hastalananların tedavi masraflariyle yol parası ve bunlar
dan tedavi edilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafları karşılığı olarak faslın' 
11 nci merkez memurları maddesine 15 000 lira noksaniyle 65 000 lira 12 nci vilâ
yetler memurları maddesine de yeni teşkil olunan iki vilâyet ve 33 kaza ihtiyaçları da 
göz önüne alınarak 15 000 lira fazlasiyle 165 000 lira tahsisat konulmuştur. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
1954 yılı tahsisatı kifayet ettiğinden bu yıl da 2 000 lira teklif olunmuştur. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
Geçen yılln aynı olarak 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
1953 yılında satmalınıp hizmete konulan servis arabasının vukuu melhuz tamir masraf
larını karşılamak üzere 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
İstanbul Defterdarlığının çeşitli işlerinde kullanılan servis arabasının ve istanbul, İz
mir, Ankara defterdarlıkları için yeniden almacak 6 sepetli motosikletin işletme mas
raflarına karşılık olmak üzere 3 000 lira fazlasiyle 4 500 lira tahsisat konulmuştur. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
İstanbul Defterdarlığı hizmet arabasının 1955 yılı içinde vukuu melhuz tamir masraf
ları karşılığı ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere 1 700 lira teklif edilmiştir. 
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10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
92 

Elçilikler maliye 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf 
Kira bedeli 
Sürekli görev 

müşavirlikl 

yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

eri masrafı : 
2 500 
3 000 
3 000 
7 500 
1 500 
2 000 
6 000 
5 000 

10 000 
5 000 

45 500 
Bu yıl yeniden ihdası düşünülen iki müşavirlik ihtiyacı da göz önüne alınarak geçen yı
la nazaran 13 500 lira fazlasiyle 45 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

10 Basımevi masrafları ilk madde bedeli : 
Muhasebe sistemimizde yapılan ıslahat neticesi şimdiye kadar yalnız vilâyetlere gön
derilmekte olan pul ve kıymetli kâğıtlar bundan böyle vilâyetlerin tavassutu olmaksı
zın doğrudan doğruya kazalara gönderilmesi icabettiğinden her kazanın ihtiyacının 
ayrı ayrı ambalaj edilmesi icabetmekte ve binnetice ambalaja muktazi iptidai madde
lere daha fazla ihtiyaç hâsıl olduğu gibi pul sarfiyatı geçen yıla nazaran % 15 ilâ 
20 nispetinde artmış olduğundan gelire müessir olan pulların fazla basımı da iptidai 
maddelerin artmasına sebep olmakta ve bu ihtiyaçlar için iptidai madde olarak pul 
kâğıdı, mukavva, zamk, ecza, kalay, kurşun, boya, kapsül ve sicim gibi levazım alın
maktadır. Bu sebeplere binaen 1955 tahsisatı geçen yıla nazaran 67 500 lira fazlasiy
le 337 500 lira olarak teklif olunmuştur. 

21 İşçi ücretleri ve işletme masrafları : 
Bu maddeden hazineye ait muhtelif kıymetlerde hare, damga, tayyare, millî savun
ma pullariyle hariçten alman pul, cilt baskı siparişleri münasebetiyle çalıştırılan işçi
lerin yevmiyeleriyle işletmeye mütaallik kuvvei muharrike, su, benzin, yağ, gaz, tan
zifat ve elektrik malzemesi gibi masraflar ve işçilerin iş Kanununa göre fazla çalış
ma ücretleri ödenmektedir. Ortalama 60 - 65 işçiye 5-10 lira arasında yevmiye veril
mekte ve ortalama yevmiye miktarı 690 kuruş tutmaktadır. Bütçe ve iktisadiyatı-
mızdaki inkişaf pul sarfiyatını devamlı surette artırmakta olduğundan 1955 malî yı
lında devamlı surette pul tabedilebilmesi için fazla mesai yapılacağı gibi işçi adedinin 
artırılması ve kalifiye elemanların ücretlerine birer miktar zam yapılması, işçilere üc
retli mezuniyet verilmesi gibi zaruretler karşısında bu tertibe geçen yıla nazaran 
54 000 lira fazlasiyle 350 000 lira tahsisat konulmuştur. 

22 İşçi Sigortaları Kanununa göre ödenmek primler : 
Darphane ve Damga Matbaasında çalışan 116 işçinin 4472, 5417, .5502 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek sigorta karşılığı ve yeniden alınması derpiş olunan işçiler -çin bu 
tertipten yapi'aoak tediyeleri karşıl^nak maksadiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira faz
lasiyle 28 000 lira tahsisat konulmuştur. z 

23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği masrafları : 
Büyük kıymetleri nezdinde muhafaza eden Darphane ve Damga Matbaasında çalışan 
işçiler esas itibariyle öğle yemeği için dışarıya çıkmaktan menedilmişler ise de bu işçi
lerin bâzı ahvalde yemeklerini beraberlerinde getirmedikleri cihetle dışarıya çıkmalarına 
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bizzaruri müsaade edilmekte ve binnetice iş yerinden dışarıya çıkarılmazdan evvel işçi
lerin üstleri, başları aranmakta ve böylece öğle paydosu olarak işçilere tanınan bir saat
lik zamanın bir kısmı da kaybedilmek suretiyle haklı ve devamlı şikâyetlere yol açmak
tadır. Bu zaruretler karşısında Darphane ve Damga Matbaası işçilerine öğle yemeği ve
rilmesi uygun bulunmuş olduğundan yeniden alınacak işçiler de hesap edilmek suretiyle 
bu yıl tahsisatı geçen yıla nazaran 4 000 lira fazlasiyle 24 000 liraj teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları : 
Malî mevzular üzerinde görüşmeler yapmak üzere memleketimize gelen yabancıların 
adedi, geçen senelere nazaran çok artmış bulunmaktadır. Bundan başka aynı mak
satla yabancı memleketlerdeki müzakereler sırasında mahallî delegelere verilmesi 
icabedecek ziyafetler ve memleket dâhilinde temsil dolayısiyle yaptırılacak çelenk, ve
rilecek hediyeler karşılığı olarak bu fasla geçen yılın aynı olarak 25 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

Atlı tahsildarlara verilecek hayvan satmalma ve yem bedelleri : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince kaldırılan bu fasıl tahsi
satı 307 nci faslın 92 ve 93 ncü maddelerinde yer almış bulunmakta olduğundan bu 
yıl tahsisat konulmamıştır. 

10 Beyiye aidatı : 
Bu tertipten geçen senelerde vukubulan sarfiyat miktarı 3 271 000 lira arasındadır. 
1955 yılı bütçesine de geçen yılın aynı olarak 2 500 000 lira tahsisat konulması 
muvafık görülmüştür. 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
2897 sayılı Kanun gereğince hayvan vergisi yoklamalarında çalıştırılanlara, damga 
resmi kanunu gereğince tahsil olunan cezalar hakkında tetkikat yapanlara, 1905 sayılı 
Kanun gereğince muhbirlere verilen ikramiyelerle 3842 sayılı Kanun gereğince nak
liyat resminin tahsil ve malsandıklarma yatıran nakliye müesseseleri ve radyo abone 
ücretlerini tahsil eden PTT idarelerine verilecek aidat karşılığı olan faslın bu madde
sine geçen yılların sarfiyat seyrine göre ve geçen yılın aynı olarak 1 300 000 lira tah
sisat konulmuştur. 

30 Geri verilecek paralar : 
Hesabı katilere nazaran bu tertipten 1952 - 1948 yıllarında verilen tediye emirleri 
miktarı 4 ilâ 6 milyon lira arasında tehalüf etmekte ise de vergi usul kanuniyle vergi
ler kesbi katiyet etmekdikçe tahsilat yapılmaması kabul edilmiş olduğundan bu yıldan 
itibaren geriverilecek paraların tahakkukunun azalacağı ümidedilmektedir. Bu iti
barla 1955 yılı için geçen yıl olduğu gibi 3 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

40 Mahkeme harçları : 
5887 sayılı Harçlar Kanuniyle nispî ilân harçları % 20 den % 40 a çıkarıldığı halde 
tahsisat artışı aynı nispetlerde olamamıştır. Dâvalar umumiyetle artmaktadır. Tescil 
dâvaları bu artışı çok yükseltmiştir. Bu sebeple 1955 yılında maddeye 250 000 lira faz
lasiyle 1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

50 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve arazi vergileri: 
6183 sayılı âmme alacaklarının tahsili hakkındaki Kanun ile zamanında ödenmiyen arazi 
ve bina vergileri gecikme zammına tâbi tutulmuştur. Bu vaziyet karşısında şimdiye 
kadar muhtelif sebeplerle ödenmiyen vergilerin tediyesi için vilâyetlerden vâki talepler 
yekûnu 1953 yılında 1 000 000 lirayı ve 1954 senesinin Kasım ayında 605 851 lirayı 
aşmıştır. 
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Bir taraftan Hazineye ait gayrimen küllerin millî emlâk servislerince süratle tesbiti 
işine devam edilmesi ve diğer taraftan yurdun muhtelif bölgelerinde çalışan tapulama 
komisyonlarının faaliyetlerinin artması sebebiyle hazineye aidiyeti tesbit edilen gayri-
menkullerin miktarının gittikçe fazlalaşması hususu göz önünde tutularak 700 000 liralık 
tahsisatın 1955 yılı için yeteceği düşünülmektedir. 

408 10 Vergi komisyonlarının maaşlı olmıyan âzalarının huzur ücretleriyle vukuf ehli üc
retleri: 
Gayrimuvazzaf azalarla ehli vukufların ücretlerinin artırılmış olması 5887 sayılı Harç
lar Kanununun yürürlüğe girdiği 29 Mart 1952 tarihinden beri tapu idarelerinden bildi
rilen gayrimengul satış bedellerinin rayiç bedelden aşağı olup olmadığını mezkûr kanu
nun 72 nci madesi mucibince tevsik etmek üzere gayrimenkulun bulunduğu mahallere gön
derilecek takdir komisyonu âzalarının huzur ücretleriyle zaruri masrafların karşılanması 
için bu tertibe geçen yıla nazaran 60 000 lira ilâvesi zaruri bulunmuş ve bu sebeple 
1955 yılı tahsisatı 240 000 lira teklif olunmuştur. 

20 Satış komisyonları ile artırma ve eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak bele
diye âzalarının huzur ücretleri : 
Bu yıl ordunun hizmet dışı ettiği menkul mallar miktarının çok artmış bulunması ve 
bunların süratle tasfiye edilmesi mecburiyeti satış komisyonlarının mesaisini fazlalaş-
tırmış bulunduğundan tahsisat geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 35 000 lira 
teklif edilmiştir. 

30 Maliye Müşavere Komisyonu huzur ücreti : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 132 nsi maddesi gereğince malî müşavere komisyonu 
ayda dört içtima yapmakta ve teklif olunan 22 000 lira tahsisat yetişmektedir. 

417 10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları : 
Bu maddeye mevzu tahsisatın bir kısmı Darphane ve Damga Matbaasının basmakta ol
duğu kıymetli kâğıtların ilk madde ve baskı masraflarını teşkil etmekte olup Darpha
ne ve Damga Matbaasına verilmektedir. 
Mezkûr matbaanın 1955 yılı ihtiyacı 325 000 lirayı bulmaktadır. Bu tahsisatın 
55 000 lirası 50 000 aded maruken kablı evlenme cüzdanlarına ait masrafı teşkil et
mektedir. 

^ Bu miktara damga pulları ilk madde bedeliyle baskı masraflarının tutarı bulunan 
250 000 liranın da eklenmesi suretiyle 1955 yılı ihtiyacı geçen yıldan 135 250 lira 
noksaniyle 575 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Menkul ve gayrimenkul malların, haciz, ilân, satış ve taşıma masrafları : 
Mahcuz malların haciz ve satışı dolayısiyle önceden ihtiyarı lazımgelen masrafın 

"N^ karşılığı olan bu tahsisat mahcuz malın satışını mütaakıp satış bedelinden tevkif 
olunarak bütçeye irat kaydedilmekte ve bu tertipteki tahsisatın sarfı hâdiselerin 
vukuuna bağlı bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar vukubulan hâdiselere göre 10 000 liranın 19.55 yılı ihtiyacını da 
karşılıyacağı cihetle bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

418 10 Faiz, acyo ve para farkları : 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun muvakkat 12 nci maddesi gereğince 1946 -
1949 yılları zarfında Emekli Sandığı hesabına tahsil olunup henüz Sandığa ödenmi-
yen emekli keseneklerinin faiziyle birlikte tutarı bulunan 57 000 000 liranın 1955 
yılma ait % 5 ten faizi ile hazine borçlu hesaplarının faiz ve muamele vergileriyle, 
hazine muamelelerine mütaallik bonolarının, faiz, komüsyon, muamele vergisi ve 
sair masrafları ve para farkları karşılığı olarak 1955 yılı zarfında yapılacak öde-
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meler müfredatı aşağıda gösterildiği veçhile ve geçen yıla nazaran 2 507 703 lira 
fazlasiyle 8 542 703 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Lira 

a) Emekli Sandığına ödenecek faiz : 
Hazinenin zimmetinde bulunan Emekli Sandığına ait emekli kesenekle
ri tutarı 57 000 000 liranın % 5 ten faizi 2 850 000 
b) Merkez Bankası kısa vadeli avans hesabı : 
1715 sayılı Merkez Bankası Kanuni nun 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince mezkûr Bankanın sermayesiyle ihtiyat akçesi mecmuunun 
% 50 si nispetinde olmak üzere hazine emrine açtığı kısa vadeli kredi
nin 1954 senesindeki limiti 28 599 377 liradır. Bu kredi limitinin 1955 
senesi için asgari olarak 30 000 000 liraya baliğ olacağı cihetle 
30 000 000 lira üzerinden kredinin tamamen kullanılacağı nazarı dikkate 
alınarak % 0,75 faiz 225 000 
% 10 Muamele Vergisi 22 500 

247 500 247 500 
c) 9 ay vadeli bonolar : 
1715 sayılı Merkez Bankası Kanununun 38 nci maddesinin 4 ncü fıkrası 
gereğince mezkûr Banka sermayesiyle ihtiyat akçesi mecmuunun 3 misli
ne kadar ve vâde hitamında âzami 9 ay kalmış ve bir banka tarafından 
ibraz edilmiş bulunan hazine bonolarım iskonto etmeye yetkilidir. Ha
len 180 000 000 lira olan ve 1955 senesinde bir miktar daha artacak bu
lunan bu imkândan daimî olarak 100 000 000 lira kullanılacağı na
zarı dikkate alınmak suretiyle % 0,75 ten faizi 1 350 000 
% 10 Muamele Vergisi 135 000 
%0,08 komüsyon 144 000 

1 629 000 1 «29 000 
d) Plasman bonoları : 
Bütçe Kanununun 5 nci maddesi Hazineye 450 milyon liraya kadar ban
ka ve ortaklıkların Hazineye yatıracakları paralara mukabil bono çı- -
karmak yetkisini verırtştir. Bu hükme müsteniden çıkarılan bonoların 
1954 Ağustos sonundaki miktarı 78 300 000 liradır. 1955 yılı için bu 
madde hükmüne istinaden çıkarılacak olan bonoların miktarının 
120 000 000 lira olacağı hesabedileı ek |% 3 ten faizi 3 600 000 
e) Aleyhte para farkları ; 
1949 ve daha evvelki yıllarda açılmış malzeme avanslarının iade olu
nan bakiyelerinden mütehassıl, havalelerini ve iade tarihi arasındaki sa
tış ve alış farkları 10 000 
f) 6113 sayılı Kanunla temin olunan 2 milyon isterlinlik kredinin faizi : 
6113 sayılı Kanunla tasdik edilen Osmanlı Bankası mukavelesinin ft nci 
maddesine istinaden Hazine emrine amade bulundurulan 2 000 000 ister
linlik cari hesap kredisinin 1955 yılında üç ay müddetle Hazinece kul
lanılacağı düşünüldüğünden 

15 680 000 X 120 X 4 206 203 

365 Yekûn 8 542 703 
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20 Para taşıma giderleri : 
Basılmakta olan ufaklık paraların malsandıklarma ve tedavülden çekileri paraların da 
Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğüne gönderilmesi masrafları karşılığı olarak 
bu maddeye geçen yılın aynı 150 000 lira tahsisat konulmuştur. 

10 Belirtme masrafları : 
Devlet emvalinin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tetkik ve tasniflerinde hariçten 
çalıştırılacak bilirkişilerin yevmiyeleriyle belirtmeye ait sair bilcümle masrafları karşı
lığı olup bu yıl hazineye ait gayrimenkullerin mahallen tesbitine geniş ölçüde başlan
mış bulunması sebebiyle malî yılın 5 nci ayında 34 000 liralık miktarı sarf edilmiş 
bulunmaktadır. ^ 
Hazinenin tasarrufu altında bulunan yerlerin tesbitine 1955 yılında da aynı şekilde 
devam edileceğinden ve tapulama komisyonlarının faaliyeti gittikçe genişlemekte olması 
sebebiyle belirtilecek devlet malları da artmaktadır. Bu itibarla 1955 malî yılı için 
geçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle 60 000 lira tahsisat konulması zaruri görülmüştür. 

20 Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları : 
Bu maddenin mevzuu devlete ait emvalin tescil, tahmin, ilân ve idare masrafları ile 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ve diğer kanunlara göre tahakkuk etmiş ve 
edecek hare ve resimler ve sahipsiz malların iadesine mütaallik çeşitli masraflar ve 
memur evleri masraflarını teşkil eder. 
1954 yılında alınmış olan 600 000 lira tahsisatın kifayet etmiyeceği malî senenin 5 nci 
ayında anlaşılmıştır. 
Satışa çıkarılan menkul ve gayrimenkullerin satış ve kira veya ecrimisil alman gayri
menkullerin kira bedellerinin günün rayiçlerine nazaran alınmasını temin için tahmin 
işinde ehlivukuf kullanılması zaruri görülmektedir. Bunların ücretleri de bu tertipten 
ödenmektedir. 
Diğer taraftan menkul ve gayrimen ul malların satışlarının artması sebebiyle ilân 
ücretleri de çoğalmıştır. 
Bilhassa son yıllarda belediye hizmetlerinin inkişaf ederek gittikçe genişlemesi ve 
artması neticesinde 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince hazineye ait bi
nalarla arsaların da tâbi olduğu yol, lâğım ve su tesisleri ile harita ve imar plânla
rına iştirak payları miktarı eskisine nazaran 4 - 5 misli fazlalaşmıştır. Bu sebeple 
1954 yılında 140 000 lira ayrılan bu masraflar için 1955 yılında 300 000 lira keza 
mezkûr kanunla hazinece ^ödetilmesi gereken temizleme ve aydınlatma resimleri şü
mulüne giren binalarla iratlı arsaların kıymetleri 1947 senesinde tanzim edilen cet
vellere nazaran 147 975 961 liradır. O tarihten beri yapılan hükümet konaklariyle 
diğer resmî dairelerin ve binaların kıymeti 70 milyon lirayı tecavüz etmiş bulun
maktadır. Resmin nispeti devlete ait binalarda safi iradın % 5 ini geçmiyeceğine 
ve safi iratta inşa kıymetinin % 10 u olup resmin âzami miktarı 2 000 lirayı teca
vüz edemiyeceğine nazaran takriben 400 000 liraya ihtiyaç bulunmakta ise de ge
rek iştirak paylarından, gerek temizleme ve aydınlatma resminden şimdiye kadar 
ödenmemiş olan taksit bedelleriyle borçlar göz önünde tutularak 6183 sayılı Kanun 
gereğince gecikme zammı verilmemesi için temizleme ve aydınlatma resmi için 
500 000 liraya, memur konutlarının idare masrafları için 200 000 liraya ve 5830, 
5927 ve 6195 sayılı kanunların tatbiki dolayısiyle 1955 yılında ödenmesi gereken 
bilûmum masrafları karşılamak üz re 1955 malî yılı ihtiyacı geçen yıldan 400 000 
lira fazlasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

30 6195 sayılı Kanunun tatbiki dolay siyle yapılacak her türlü masraflar ; 
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Bu maddeye 1954 yılında konulmuş bulunan 50 000 lira tahsisatla hizmet ifa edil
miş ve maddenin devamına lüzum kalmamış olduğundan 1955 yılında madde kaldı
rılmıştır. 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği masraflar : 
A) Halen mevcut mukaveleli ve aylık ücretli 56 aded avukat veya dâvavekillerinin 
yıllık ücret tutarları 115 500 lirayı bulmaktadır. 
1. Bundan başka tescil dâvalarında husumetin 6333 sayılı Kanun mucibince Hazine
ye tevcihi dolayısiyle birçok kazalarda 36 ncı madde mucibince mukaveleli avukatlık 
ihdası zarureti vardır. 
2. Diğer taraftan mahkeme teşkilâtı Ijurulan nahiyelere malmüdürlerinin gitmesi 
imkânsızlığı da bir kısım kazalarda mukaveleli avukat istihdamını zaruri kılmaktadır. 
Bu iki sebeple şimdilik 25 yerde ücretli avukat istihdamı gerekmektedir. 
B) Bugünkü ücretler işlerin artması sebebiyle tatminkâr bulunmıyarak mevcutlar 
ayrılmakta ve talipler bulunmamaktadır. Bu itibarla mevcut ücretlere zam yapılmak 
zarureti karşısında kalınmaktadır. 
C) îera Vekilleri Heyeti karariyle istihdam edilmesi muhtemel bulunan avukatlar 
için de bir tahsisat konulması düşünülmüş ve 30 000 lira konulmuştur. 

Beyanı 
Mukaveleli avukatların yıllık tahsisatı 115 500 
Yeniden ihdas edilecek 25 yer avukatlığı tahsisatı 60 000 
Çalışan 46 avukata zammı düşülen (ortalama 150 lira 
itibariyle) 55 200 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle alınacak avukatlar tah
sisatı 30 000 

260 700 
Yıl içindeki münhallerden tasarrufu mümkün görülen 10 700 

250 000 

Yukarda arz olunan sebeplere ve gösterilen hesaba göre 1955 yılı ihtiyacı geçen yıldan 
120 000 fazlasiyle 250 000 lira teklif edilmiştir. 
3242 ve 5254, 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için Türkiye Cumhuri-
ti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
3242 ve 5254, 6182 sayılı kanunlar gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca 
dağıtılan yemeklik ve tohumluklardan mütevellit alacaklarından müddeti içinde tahsil 
olunamaması dolayısiyle mal sandıklarına devir olunan senetler hakkında banka ile yapı
lan muhabere sonunda 1953 - 1954 yıllarında devredilen senetler muhteviyatının 
8 465 652 liraya baliğ olduğu anlaşılmış ve 1955 yılında bütçeye bu miktar tahsisat ko
nulmuştur. 

5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler : 
8 . VII . 1953 tarihinde yürürlüğe giren ve İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 6093 sayılı Kanun ile 5826 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nei fıkrası, 4 ncü ve geçici maddeleri değiştirilmiş ve 
3 ncü maddesinin A ve B bentleri kaldırılmış, 5420 sayılı Kanunun ise 1 nci maddesini 
değiştiren yeni bâzı hükümler konulmuştur. 
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Mezkûr kanun hükümlerine göre 5420 ve 5826 sayılı kanunlar gereğince yapılacak öde
meler bu kanunun üçüncü maddesindeki esaslar dairesinde yani 1944 malî yılı vergisi
ne matrah olan kıymetin dört misli üzerinden hesaplanacaktır. 
Diğer taraftan idareten nakledilen serbest bölge halkından olup da 2510 sayılı Kanunun 
27 nci maddesi gereğince bir yıl içinde mallarını tasfiye etmiyenlere veya istihkak maz
batası almıyanlara 5826 sayılı Kanun ile Hazinece tasfiye edilen gayrimenkullerden 
yalnız arazilerinin satış bedelleri 19 44 malî senesi vergisine matrah olan kıymetin dört 
misli üzerinden hesaplanarak arada doğacak farklarla birlikte ödenirkenı 6093 sayılı 
Kanunla bu gibi şansların tasfiye edilen musakkaf gayrimenkullerinin de bedellerinin 
aynı esaslar dairesinde ödenilmesi kabul edilmiştir. 
Ancak mezkûr kanunlar gereğince yapılacak ödemelere mütaallik muameleler bu kanun
ların şümulüne giren gayrimenkulle rin tesbitinde tesadüf edilen güçlükler dolayısiyle 
çok batî yürümektedir. Bu sebeple 1954 senesinde devredilecek muamelelerin 1955 yı
lında ikmal edilmesi de göz önünde tutularak bu maddeye geçen yıla nazaran 250 000 
lira noksaniyle 400 000 lira tahsisat konulmuştlır. 

Devlet binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından korunma masrafları: 
1954 yılı Bütçesine konulmuş bulunan 100 000 lira tahsisat Dahiliye Vekâletince hazır
lanıp Vekâletimize gönderilmiş bulunan cetvellere göre aynen ve tamamen tevzi edilmiş 
bulunmaktaır. 
3/15815 sayılı Kararname ile tatbik mevkiine konulan talimatname gereğince yapılması 
icabeden bütün masrafların bu fasla mevzu tahsisatla karşılanması gerekmektedir. 
Bu itibarla 1955 yılında geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Kaza teşkili masrafları: 
1955 yılında teşkili muhtemel kazalar masraflarının karşılanması için geçen yılın aynı 
olarak 550 000 lira teklif edilmiştir. 

Malî istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit masraflar: 
1952 ve 1954 yılları bütçelerine konulan tahsisatla malî istihbarat arşivlerinin bir kısım 
ihtiyaçları karşılanmış ise de ikmal edilmemiş olması hasebiyle faaliyete geçilememiştir. 
Mütebaki ihtiyaçların temini ve bir an evvel faaliyete geçirilebilmesi için 1955 malî 
yılı bütçesine geçen yıla nazaran 300 000 lira noksaniyle 200 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

Trafik teşkilâtının gerektirdiği masraflar : 
Geçen yıl trafik teşkilâtının gerektirdiği masrafları karşılamak üzere maliye bütçesine 
konulmuş bulunan bu tahsisat 1955 yılında emniyet bütçesinde derpiş edilmiş bulun
duğundan bu yıl maliye bütçesinden çıkarılmıştır. 

özel idarelerin umumi muvazeneye alınması dolayısiyle yapılacak her türlü masraflar : 
Arazi ve Bina vergileriyle bunlara ait Buhran vergilerinin tahakkuk ve tahsiline ait 
teşkilâtın umumi muvazeneye alınması dolayısiyle bu teşkilâtın gerektirdiği masraflar 
karşılığı olarak 21 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Yayın masrafları (Satmalma ve abone) : 
Malî mevzular üzerinde bilhassa yabancı memleketlerde neşredilen kitapların satınalın-
ması ve neşredilen ilmî ve meslekî gazete ve dergilerin aboneleri karşılığı ile vekâlet 
teşkilâtının meslekî kitap ihtiyaçlarının temini ve bundan başka maliye müfettişleriyle 
hesap uzmanlarının yabancı memleketlerde yapmış olduldarı tetkik neticesinde tanzim 
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edip vekâlete intikal ettirdikleri raporların mahdut sayıda olması dolayısiyle vekâletin 
diğer servisleri faydalanmamakta ve raporlar alâkalı kurullarda saklanmaktadır. 
Vekâlet servislerinin, maliye müfettişlerinin ve hesap uzmanlariyle diğer resmî ve 
hususi müessese ve şahısların istifadelerine arz etmek, tetkiklerin ona göre daha dik
katli ve ihtimamlı bir surette yapılmasını sağlamak bakımından bu raporların alâ
kalılar tarafından bastırılmış nüshalarının vekâletçe satmalınması ve dağıtılmasının 
uygun olacağı düşünülmüşütür. Bu itibarla yukarda arz olunan masraflar ve ihtiyaç
lar karşılığı olarak 1955 yılı bütçesine 58 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Malî ve iktisadi mevzular üzerinde memleketimizde ve yabancı memleketlerde vuku-
bulan hâdiseleri tetkik ve tahlil etmek ve meslek bilgilerinin inkişafını sağlamak mak-
sadiyle her hafta neşredilmekte olan bültenin kâğıt bedeli ve vekâletçe lüzum görüle
cek tercüme işlerinin gerektirdiği masraflar ile İngiltere, Almanya ve İsviçre devlet
lerinin Gelir Vergisi mevzuatı ve bu vergiye ait içtihat kararlarını tercüme ettirmek 
ve vekâletin diğer ihtiyâçlarını karşılamak üzere 1955 yılı bütçesine 25 000 lira tah
sisat konulmuştur. 

30 Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar : 
Maliye tarihimizi vücuda getirmek üzere buna mehaz olabilecek vesika ve eserlerin 
toplanıp bir araya getirilmesi tertip, tanzim ve tasnifi olarak 1955 yılı için geçen yıl 
olduğu gibi 30 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

40 Malî kanun ve kararların tabı masrafları : 
Malî kanun ve kararların yeniden tevhit olunarak bastırılması gerekmiş ve buna ait 
masrafları karşılamak üzere yeniden açı]an bu maddeye 100 000 lira tahsisat konul
muştur. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları : 
1954 yılında Avrupa'ya gönderilmiş bulunan üç memurun dönüş yolluklariyle talebe 
tahsisatı farkı ve 1955 te staj için gönderilecek dört memurun gidiş yolluklariyle staj 
tahsisatı farklarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 2 300 lira noksaniyle 24 500 
lira teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları : 
M. S. A. teknik yardımından faydalanılarak yabancı memleketlere gönderilecek üç 
memurun yollukları karşılığı olarak 9 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Lira 

Malî tetkik heyetinden iki memurun yolluğu 6 000 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğünden gönderilecek 1 me
murun yolluğu 3 000 

9 000 

Düşünülmiyen masraflar • 
Muhasebei Umumiye Kanununun ?>8 ve 59 ucu maddelerine göre Vekiller Heyetinden 
karar alınmak suretiyle sarf olunmaktadır. 
Faslın adından anlaşılacağı üzere bütçenin hazırlanması sırasında düşünülmiyen ve 
binnetice bütçede tertibi bulunmıyan hizmetlerin karşılığı olup miktarı hâdiselerin zu
huruna bağlı bulunmaktadır. 
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1946 - 1954 yıllarında yapılan masraflar aşağıda gösterilmiştir : 

Senesi Miktarı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

33 330 
234 078 
88 852 
64 612 
49 003 
84 278 
78 511 
12 424 
10 000 

21 
48 
82 
99 
14 
30 
00 
00 
00 

460 ihtiyat tahsisatı : 
Bütçe Kanununa bağlı (F') cetveli gereğince vekâletlerin geçen ve eski yıllar borç-
lariyle mahkeme harçları ve mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden tahsi
satı kalmıyanlara aktarma yapılmak suretiyle kullanılmakta ,ve bu yıl da 240 000 
lira tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 
1949 - 1953 yılları bütçelerine konulan tahsisatın hangi tertiplere nakil olunduğu aşa
ğıda gösterilmiştir. 
1954 yılında henüz sarfiyat vukubulmamıştır. 

1949 

Maliye eski yıllar borçları tertibine 
» » » » » 
» » » » » 

Adalet Vekâleti bütçesine 
» » tapu, kadastro bütçesine 

6 000 
1 000 
8 000 
6 500 
18 500 

40 000 

1950 

30 000 Devlet borçları bütçesinin hükme bağlı borçlar tertibine 
2 776 19 » » » » » » » 
7 223 81 » .» » » » » » 

40 000 

1951 

40 000 Devlet borçları bütçesinin hükme bağlı borçlar tertibine 
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1952 

200 000 Devlet Borçları bütçesinin hükme bağlı borçlar tertibine 

1953 

46 000 Maliye eski yıllar borçlarına 

10 

20 

Maliye kursu umumi masrafları : 
1955 yılı bütçesine konulan 110 000 liranın sarfolunacağı hizmetlerin hesabı aşağıda gös
terilmiştir. Geçen yıla nazaran 17 000 lira fazla tahsisat istenmesi 6245 sayılı harcırah 
Kanuniyle artan kurs yevmiyeleriyle yolluklardan mütevellittir. 

öğrenci adedi 
Bir öğrencinin 

Bir 
öğrencinin 

günlük 
yevmiyesi 

4 
Tatilde 4 

maliy( 

X 
X 

îti 1 
84 

020 

Kurs yevmiyeleri 

öğrenci 
adedi 

84 
5 

X 
X 

Yılda kaç 
gün yev

miye 
alacağı 

300 =s 
60 = 

Tutarı 

100 800 
1 200 

102 000' 
imtihan masrafları 750 
Hizmetli giyecekleri: 4 X 1 5 0 = (Elbise, ayakkabı palto) 600 

Yakacak : 

Kok kömürü 
Odun 

Elektrik 
Su 
Telefon 
Posta 

Ton 

18 
5 

12 
6 

12 
12 

Kırtasiye, teksir makinesi, 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

Fiyatı 

67 = 1 206 
90 = 450 

1 656 

50 = ] 

60 = 
50 = 
50 = 

, temizlik, bahçe ve saire 

1 656 

600 
360 
600 
600 

2 834 

110 000 

Gelir Vergisi kursları umumi masrafları : 
Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri kanunlarından beklenilen neticelerin elde edilebil
mesi için mükelleflerin mevzuu tamamen kavramaları gerekmektedir. 
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Bu sebeple 1952 yılında 17 vilâyette Gelir Vergisi kursu açılmıştır. Hesap uzmanları 
tarafından idare edilen bu kurslarda mükelleflerle bunların vergi isterini tedvir eden 
müstahdemlerine ve diğer taliplerin vergi kanunları hakkındaki tereddütlerinin izalesi
ne çalışılmış ve işletme hesabı esasına göre defter tutma usulleri öğretilmiştir. 
Herek hesap uzmanlarından alman raporlardan, gerekse mahallî valiliklerin işarından 
kursların çok iyi netice verdiği anlaşıldığından 1955 yılında 16 vilâyetle iskenderun 
kazasında kurs açılmaktadır. 
20 den fazla talip zuhur edeceği tesbit olunacak bir kısım vilâyetlerde de kurs açılması 
sağlanacaktır. 
Mükelleflerin tamamen tenvir edilmeleri ve defterlerini bizzat tutamıyan mükelleflerin 
de defter tutma usulüne vâkıf kimseleri kolaylıkla bulabilmeleri için 1955 malî yılında 
da diğer vilâyetlerde kurs açılması ve bu suretle mükelleflere icabeden yardımda bulu
nulması düşünülmüş ve bu sebeple 1955 bütçesine geçen yıl olduğu gibi 100 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

503 Geçen yıl borçları : 
Bütçenin tanzimi sırasında miktarının katî olarak bilinmesi mümkün olmıyan bu ter
tibe ihtiyaç nispetinde ödenek konulması imkânsız bulunduğundan sene içinde tahsisat 
yetişmediği takdirde Bütçe Kanununun bu hususta verdiği salâhiyete istinaden cari yıl 
bütçesinin taallûk ettiği fasıl ve maddesinden karşılığı tenzil edilmek ve bu fasla ak
tarma yapılmak suretiyle tahsisat temin olunmakta ve tahakkuk eden borç ödenmekte
dir. Bu itibarla 1955 yılı için geçen yıl olduğu gibi 200 000 lira tahsisat konulmuştur. 

502 Eski yıllar borçları : 
10 1950 - 1953 yılları borçları : 
20 1928 - 1949 yılları borçları \ 

Bu hususta 501 nci fasılda izahat verilmiştir. Bu itibarla eski yıllar borçları fasıl tah
sisatı da 1954 yılı için geçen yılın aynı olarak 100 000 lira 10 ncu, 10 000 lirası da 20 
nci maddesine ait olmak üzere 110 000 liradır. 

Yardımlar 

601 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne yardım : 

603 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne yardım : 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğü : 
10 Mülhak vakıflara ait cami ve mescitler hademe ücretleri farkı için : 
20 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım için : 

Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu kurumların masraflariyle gelirleri arasındaki 
farkın karşılanması için konulmuştur. 

30 Fâtih külliyesi onarımı için : 

605 Ankara Üniversitesine yardım : 

606 İstanbul Üniversitesine yarhm : 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine yardım : 

608 petrol Dairesi Reisliği : 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler : 
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610 Devlet Su işleri Umum Müdürlüğüne yardım : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu kurumların masraflariyle gelirleri arasındaki 
farkın karşılanması için konulmuştur. 

611 5889 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler : 

612 5889 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler : 
5889 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle yabancı memleketlerden yurda ithal edilecek 
olanlarla memleket içinde tasfiye ve taktir veya sair suretle imal olunan akar yakıt
lardan alınacak yol vergisinin 1955 yılı içinde 80 milyon lira hâsıla sağlıyacağı tah
min olunmuştur. 
Buna göre aynı kanunun 7 nci maddesine göre tahmin olunan 80 milyon liradan % 40 
hesabiyle 32 milyon liranın özel idareler ve % 15 hesabiyle 12 milyon lirasının da bele
diyeler hissesi olarak tefriki suretiyle 1955 yılı bütçesine konulmuştur. 

613 Belediye hastaneleri umumi masraflarına yardım : 
1954 yılında özel idareler hastaneleri devlete intikal ettiğinden "bu fasla yalnız beledi
ye hastanelerine yardım için 400 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Lira 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

10 

10 
20 

Türkiye Malûl Gaziler Birliğine yardım 

Darülacezeye yardım : 

Kızılay Kurumuna yardım : 

Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım : 

Dârüşşefakaya yardım : 

Yurtlar içi Türk Eğitim Derneğine yar
dım : 

Musevi Hastanesine yardım : 

Balıklı Bum Hastanesine yardım : 

Ermeni Hastanesine yardım : 

Manisa'da Moris Şinasi Hastanesine yar
dım : 

İstanbul Esnaf Hastanesine yardım : 

Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Dernek
lerine yardım : 

Şehitlikler îmar Derneğine yardım : 

Türk Tarih Kurumuna yardım : 
Kurum ve yayın işleri için : 
Kazı isleri için : 

15 000 

25 000 

550 000 

100 000 

165 000 

150 000 

40 000 

60 000 

40 000 

20 000 

40 000 

30 000 

20 000 

30 000 
60 000 

628 Türk Hukuk Kurumuna yardım : 5 000 
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Lira 

629 

630 

631 

.633 

634 

635 

636 

637 

638 

Türk Coğrafya Kurumuna yardım : 

Bâzı milletlerarası derneklere yardım : 

Milletlerarası Kızılhaç Kurumuna : 

Muhtelif turizm teşekküllerine yardım: 

İzmir Fuarına yardım : 

Millî Kütüphaneye Yardım Derneğine 
yardım : 

Şehitlik ve Âbidelerin İmar Derneğine 
(Çanakkale âbidesi için) : 

Ağaç Koruma Derneğine : 

Göçmenler Yardım Derneğine : 

5 000 

15 000 

30 000 

50 000 

50 000 

15 000 

100 000 

5 000 

5 000 

639 Mevlâna Celâlettini Ruminin Türbesi et
rafının tarh ve tanzimi için Konya Beledi
yesine : 100 000 

640 Seyitbattal Gazi Türbesinin tamiri için : 100 000 

642 Türk Ocağına yardım : 100 000 

643 Ankara Yenişehir Camii inşaatına yar
dım : 75 000 

645 Kırkpınar güreşleri için Edirne Beledi
yesine : 25 000 

648 Adana'da Kuvayi Millîye Mücahit ve 
Gaziler Derneğine : 15 000 

Yukarda yazılı cemiyet ve derneklere her sene olduğu gibi bu yıl da gerekli yardım 
tahsisatı konulmuştur. 

650 s 6085 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler : 

651 6085 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler : 
6085 sayılı Kara Trafik Kanunu gereğince tahsil olunacak trafik resmi, trafik harcı 
trafik cezalarından sağlanacak gelirin %25 inin belediye ve % 10 unun da hususi ida
relere ödenmesi ve 1955 yılında 4 520 000 lira hâsılat sağlanacağı tahmin olunarak bu 
resim, ceza ve harçlardan 452 000 Lirası hususi idarelere 1 130 000 lirası da belediye
lere ait olmak üzere hesaplanan tahsisat yeniden açılan fasıllara konulmuştur. 

652 Bina, Arazi ve Buhran vergilerinden özel idarelere yapılacak ödemeler : 

653 Bina, Arazi ve Buhran vergilerinden belediyelere yapılacak ödemeler : 
özel idarelerce tahakkuk ve tahsil olunan Bina, Arazi ve Buhran vergilerinin tahak
kuk ve tahsil muamelâtı 1955 yılında umumi muvazeneye alınacağından bu vergiler-
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den özel idare ve belediyelere ödenecek hisse karşılığı olarak ve 34 milyonu özel ida
reye ve 4 milyonu da belediyeye ait olmak üzere tahsisat konulmuştur. 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Bu tahsisat hükümet konakları ile bütçelerinde tamirat faslı bulunmıyan diğer vekâ
letlerin ve Maliye teşkilâtının işgalinde olup hazinenin mülkiyetinde bulunan bina
ların tamirine tahsis olunmuştur. 
Bu fasla 1952 yılında 2 000 000, 1953 yılında 3,5 milyon ve 1954 te de 3 milyon lira 
tahsisat konulmuştu. Hükümet konağı olarak kullanılan binaların büyük bir kısmı 
40 - 50 sene evvel yapılmış olması, bunlardan 55 adedinin yarısı ahşap ve 143 adedi
nin tamamiyle ahşap bulunması sebebiyle bu binaların 2, 3 senede bir esaslı olarak ta
mir edilmeleri icabetmektedir. 
1952 senesinde vilâyetlerden gelen ve Nafıa Vekâletince tetkik edildiği halde bütçe 
imkânsızlığı dolayısiyle karşılanamıyan ihtiyaç yekûnu 2 000 000 liraya, 1953 ve 1954 
yıllarında, ihtiyaç daha da artarak 3,5 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu taleplerin bir 
kısmı zaruri tamiri ihtiva etmektedir. 
Bu sebeple 1955 malî yılında işçi ve malzeme fiyatları da göz önünde bulundurularak 
gerek evvelki senelerden devir edegelen ve gerekse 1955 yılında yapılacak tamir ta
leplerinin zaruri olanlarının karşılanması için bu fasla 5 000 000 lira, tahsisat konul
muştur. 

Mankine, alet ve gereçler onarımı : 
Damga ve basımevi için : 
Mubayaa edilecek olan yeni makinelerin faaliyete geçmesine kadar devam edecek olan 
müddet zarfında hayli yıpranmış bulunan eski makinelerin tamiri ve bâzı kısımlarının 
yedek parçalarla tebdili ve bu suretle bir müddet daha faaliyette bulunmasını temin 
etmek üzere geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 17 500 lira teklif edilmiştir. 
Darphane için : 
Darbiyatta kullanılan makinelerin icabı halinde derhal faaliyete girebilmesi için bu 
yıl başlanmış olan revizyona önümüzdeki sene içinde de devam edileceğinden geçen 
sene olduğu gibi 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Millî emlâk tefevvüz ve satmalma masrafları : 
Bu fasıldan 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Kanun gereğince ya
pılacak tefevvüzler ile hükümet konakları arsalarının ve Hariciye Vekâletince ya
bancı memleketlerde alınacak sefarethane ve konsolosluk binalarının veya arsalarının 
satmalmma bedelleri karşılanmaktadır. 
1955 malî yılı içinde inşası derpiş eçl ilen 75 aded hükümet konağının henüz 47 adedi
nin arsası temin edilememiştir. 
İktisadi inkişafın bir neticesi olarak arsa fiyatlarında görülen büyük artışların göz 
önünde tutulması ve 1956 malî yılında inşa edilecek hükümet konakları arsalarından 
mühim bir kısmının da 1955 senesinde temin edilmesi icabetmektedir. 
Bu sebeple 6138 sayılı Kanunla yapılacak tefevvüzler de dâhil olmak üzere yaptırıla
cak hükümet konakları arsalarının temini için 1 300 000 lira ve Hariciye Vekâletin-

• 
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ce hariçte satmalmacak sefarethane ve konsolosluk bina veya arsaları için de 1 200 000 
lira olmak üzere ceman 2 500 000 lira teklif edilmiştir. 

3867 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
3867 sayılı Kanuna göre istimlâk edilen kömür ocakları sahiplerine verilmiş olan bono
lardan 1955 malî yılı içinde vadeleri geleceklerin itfa karşılığı olarak bu fasla geçen 
yıla nazaran 1 100 000 lira noksaniyle 1 638 500 lira tahsisat konulmuştur. 
ödenecek miktar 

Lira K. Kime verileceği 

25 485 26 113/362 numaralı Ocok hissedarlarına 
117 045 33 » » » » 

78 929 46 Kireçli kömür madenleri T. A. Ş. 
158 752 39 228/35 ve 374 numaralı ocak hissedarlarına 
22 942 24 226 numaralı ocak hissedarlarına 
38 854 52 » » » » 
65 945 76 » » » » 
65 945 76 » » » » 
1 790 91 » » » » 
7 393 83 214 » » » 

265 697 98 138 » » » 
33 321 34 82 » » » 
2 776 35 82 » » » 

14 190 69 22/271» » » 
69 969 30 » » » » 

604 417 38 Türk kömür madenleri Anonim Şirketine 
1 845 88 239 numaralı ocak hissedarlarına 
8 750 00 171 » » » 

36 445 52 Faiz muhtemel gecikmeler için 

1 638 500 00 

Yatırımlar için İstanbul Teknik Üniversitesine : 

Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine : 

Yatırımlar için Ankara Üniversitesine : 

Yatırımlar için Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğüne : 

Yatırımlar için Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne : 

Fatih külliyesi onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu teşekküllerin bütçelerinin yatırımlar kıs
mında yer alan ve kendi gelirleriyle karşılanamamış bulunan bir kısım hizmetler 
için verilmekte olan bu tahsisatlar hakkında daha geniş izahat ve yapılacak işlerin 
müfredatı bu dairelere ait bütçelerde yer almış bulunmaktadır. 

Vekâlet servisleri için alınacak muhtelif makine ve arşiv malzemesi ile ilgili her çe. 
şit masraflar : 
Merkezde çııhştırlmaya başlanan muhasebe makinelerinin süratle takviyesine lüzum ve 
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zaruret hâsıl olduğundan yeniden satmaltnacak bir tabilâtör tasnif ve bir de delgi ma
kinesinin bedellerine diğer gümrük ve sair masrafları karşılığı olarak 135 000 lira tek
lif edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar (Maliye Vekâleti)-: 
î ş hacmi geniş bulunan Ankara, İstanbul, îzmir defterdarlıkları ile vergi dairelerinden 
mükelleflere yapılacak tebligat ve diğer posta işlerinde kullanılmak üzere bu defter
darlıklar için 6 aded sepetli motosiklet alınması lüzumlu »örülmüş ve bunların karşılı
ğı olarak 30 000 lira tahsisat konulmuştur. 

753 Damga Matbaasiyle Darphane için satmalmaeak makine ve aletler : 
Darphane ve Damga Matbaası tesisatının modern bir hale getirilmesi maksadiyle sipa
riş edilecek makine ve aletler için 1954 yılı bütçesine konulmuş olan 1 250 000 lira
lık tahsisat ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından ve yeni ufaklık para darbiyatı 
için Darphane kısmının da modern bir hale getirilmesi lüzumlu bulunduğundan bu 
maksatları temin etmek üzere geçen seneye nazaran 1 750 000 lira fazlasiyle 
3 000 000 lira teklif edilmiştir. 

771 4604 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumuna: 
4604 sayılı Kanunla Zirai Donatım Kurumunun sermayesi 50 000 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. Bu sermayeden şimdiye kadar tediye edilmemiş olan 35 252 125,50 liranın 
hasgi membalardan sağlanmış olluğu aşağıda müfredatiyle gösterilmiştir. 

a - Bütçelere tahsisat konulmak suretiyle nakden ödenen : 
Lira 

876 000 1945 yılı bütçesiyle 
13 500 000 Her yıl 1 500 000 lira olmak üzere 1946 ilâ 1954 yılları bütçeleriyle 

verilen 

14 376 000 

b - Sermaye hesabına yapılan mahsuplar : 
3 600 000 

565 239 

5 000 000 

9 165 239 
c - Devre muallak sermaye : 
4 550 000 259, 275, 341 ve 352 sayılı koordinasyon kararlarıyle Devlet Ziraat İş

letmeleri Kurumuna verilen ve 430 sayılı kararla da Donatım Kuru
muna devir olunan. 

5 450 000 430 sayılı koordinasyon karariyie teşkil (idilen Birinci Donatım Kurumu 
sermaye bakiyesi, 

3780 sayılı Kanun 281, 303 sayılı koordinasyon kararları gereğince 
muhtaç çiftçiye ö<ünç tohumluk temini için verilen sermaye olup 
T. Ci Ziraat Bankacından devir olunan 

67 &98 sayılı koordinasyon karariyle îzmir üzüm ve incir tarım satış koo
peratifine tahsis edlen 1 000 000 liradan Tarişten naklen tahsil. 
3780 sayılı Kanuna istinaden tahsis edilmiş fondan nakden kurum ser-
sermayesine mahsup 

67 Yekûn 
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Lira 

1 275 125 50 378 sayılı koordinasyon heyeti karariyle patates müstahsıllarına ve
rilmek üzere Ziraat Vekâleti emrine verilen paralardan sarf edilme
yip 4604 sayılı Kanunla birinci donatım kurumuna ödenen 

434. 763 33 398- sayılı koordiuasyon İzmir Üzüm ve İncir Satış Kooperatifine tah
sis edilen ve Tarişten nakden tahsil edilen miktardan bakiye kalan 
ve birinci donatım kurumunda teslim alman göztaşı bedeli 

11 710 885 83 Yekûn 

14 376 000 00 Bütçelerden nakden ödenett 
9 165 239 67 Sermaye hesabına yapılan mahsuplar 

11 710 885 83 Devre muallâk sermaye 

35 252 125 50 Yekûn 
Bu miktardan Ziraat Bankasının devrettiği sermayenin bilançosuna göre zarar olarak 
tesbit ettiği 427 491,71 lira ile 259, 275, 341, 352 ve 430 sayılı kararlarla sermaye 
olarak devredilen ve iktisap bedeleri koordinasyon heyetinin 26 . I I I . 1949 tarihli pro
tokolüne istinaden eksper heyet karariyle rayiç kıymetlerine intibak ettirilen malla
rın zararını teşkil eden 4 190 855,77 lira ki ceman 4 618 347,48 liranın tenzili halinde 
geri kalan tediye edilmiş sermaye 30 633 778,02 liradır. 
1955 malî yılında da her yıl olduğu gibi bütçe ile I 500 000 lira verilmesi kabul edil
miştir. 

3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince sermaye olarak Ziraat 
Bankasına : 
3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince 1955 yılı teklif bütçesi 
toplamının % 1/2 si nispetinde tahsisat konulmuştur. 

3202 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak Ziraat Banka
sına : 
3202 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince T. C. Ziraat Bankasına fevkalâde ih
tiyat sermaye olarak ödenmek üzere konulmuştur. 

5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Milletlerarası Para Fonu Müessese
si İmar ve Kalkınma Bankasına : 
5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden Milletlerarası Fara Fonu Müessese
siyle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına iştirak hissesi karşılığı hazinece 
avans olarak ödenen ve gelecek yıllar bütçesine konulacak tahsisatlarla mahsub-
edilmesi. gereken avansların bugünkü miktam 13 810 960>40 liradır. Bu miktarın 
1953 yılından itibaren 5 yılda mahsubunu; teminen 195& yılı bütçesine de geçen yıl 
olduğu gibi 2 742 200 lira tahsisat konulmuştur. 

6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi mucibince turizm kredi fonu : 
6086 sayılı Kanunun 3Q ncu maddesi gereğince kredi ihtiyacını karşılamak üzere 
her. yıl 2 000 000 liradan aşağı olmamak üzere umumi bütçeye konulacak tahsi
satla İller Bankası nezdinde 50 000 000 liraya baliğ oluncaya, kadar fon tesis olu
nacaktır. 
1955 yılı bütçesine geçen yılın aynı olarak 2 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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5591 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince sermayelerine mahsuben Makine ve 
Kimya Endürstrisi Kurumuna : 
5591 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrası gereğince Makine ve Kimya Endüst
risi Kurumu sermayesinin Maliye Vekâleti bütçesine her yıl konulacak tahsisatlarla 
takviyesi icabetmektedir. Bu itibarla 1955 yılı bütçesine 1 000 000 lirası motor fab
rikası taksit bedeli olmak üzere 15 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

6143 sayılı Kanun gereğince Türkiye Emlâk Kredi Bankasına : 
6143 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle Emlâk ve Kredi Bankasının sermayesi 
100 000 000 liradan 300 000 000 liraya çıkarılmıştır. 
Aynı kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu sermayenin her yıl devlet 
bütçesine 15 000 000 liradan aşağı olmamak üzere konulacak tahsisatla tamamlanma
sı icabetmektedir. 1953 yılından beri her yıl 15 000 000 lira ödenmekte olduğundan 
kanunun mutlak olan bu hükmünün yerine getirilmesi için bu yıl da 15 000 000 lira 
konulmuştur. 

6400 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne : 
6400 sayılı Kanunla teşekkül eden Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğü sermaye
sine mahsuben her yıl devlet bütçesinden yapılması lâzımgelen yardım olup bu yıl 
1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne : 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 2 numaralı bendi gereğince Dahilî İstihlâk 
Kanunundaki 1718 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 3828 sayılı Kanun gereğin
ce Akar Yakıtlardan İstihlâk Vergisi, 3 numaralı bendi mucibince 5336 sayılı Kanun
la benzin ve benzerlerinden alman Yol Vergisi, 4 numaralı bendi mucibince akar ya
kıtların Gümrük Resimlerinden hazinece cibayet olunarak gelir bütçesine irat kayıt 
olunan miktarın karşılığı, 
Aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne verilmek üzere 
her yıl gelir tahminleri tutarında Maliye Bütçesine tahsisat konulması icabetmektedir. 
Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan tahsisattan fazla veya eksik olduğu takdirde 
bu miktarın ertesi yıl tahsisatı hesabında nazarı dikkate alınması gerekmektedir. 
Buna göre 1955 yılı için 100 997 853 liranın sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne : 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne yardım yapılmaktadır. 1955 yılı için 187 399 997 lira tahsisat konulmuştur. 

Yatırımlar için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne: 
Katma bütçeli olan bu teşekkülün bütçesinin yatırımlar kısmında yer alan ve kendi geliri 
ile karşılanmıyan hizmetler için verilmekte olan bu tahsisat hakkında daha geniş izahat 
ve yapılacak işlerin dökümü bu daireye ait bütçede yer almış bulunmaktadır. 

İnşaat ve esaslı onarmalar (Nafıa Vekâleti Bütçesine aktarılacak): 
Vekâletlerarası Komisyon tarafından bir program dâhilinde yapılması tekarrür ettirilen 
hükümet konaklarından 1954 senesinde yaplması lâzımgeldiği halde inşaat malzemesi 
tedarikindeki müşkülât ve temin edilen dövizin de daha esaslı ve mübrem ihtiyaçlara tah
sisi sebebiyle hükümet konakları inşaatı münasip bir zamana talikan durdurulduğun-
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dan, 4 vilâyet, 4 büyük, 12 orta, 21 küçük ve bir nahiye tipi bina inşasına başlanıla
mamıştır. 
1955 yılı programında ise, 3 büyük, 5 orta ve 22 küçük tip hükümet konağı inşası 
derpiş edilmişti. Ancak, 1954 senesinde yeniden teşekkül edenler de dâhil, 6 vilâyet, 
58 kaza ve 35 nahiye merkezinin büyük bir kısmında hükümet konağına elverişli bina
ların mevcut bulunmadığı ve bu sebeple resmî dairelerin müşkül durumda kaldıkları 
anlaşılmaktadır. 
1955 malî yılında inşaat malzemesinin tedarikinde, alman tedbirler dolayısiyle müşkülâ
tın bertaraf edileceği göz önünde tutularak, gerek 1954 -1955 programları ve gerekse za
ruret icabı bu programlara ilâvesi gereken binalar da dâhil olmak üzere yeni bir darp
hane ve damga matbaası ile 6 aded vilâyet, 5 aded büyük, 7 aded orta, 28 aded küçük 
ve 18 aded nahiye tipi hükümet konağının inşası lâzımgelmektedir. 
Diğer taraftan, âmme hizmetlerinde görülen çoğalma ve tenevvü dolayısiyle resmî de-
vairin oda ihtiyacının artması neticesinde, hükümet konakları projelerinde yapılması 
zaruri görülen tadilât ve işçi ücretleriyle inşaat malzemesi fiyatları göz önünde tutu
larak vilâyet tipinin 1 milyon, büyük tiplerin 450 bin, orta tiplerin 375 bin, küçük 
tiplerin 300 bin ve nahiye tipi hükümet konaklarının da 150 bin liraya inşa edilebile
ceği neticesine varılmış ve bu suretle 1955 malî yılı içinde yapılacak hükümet konak
larının tipleri ve tahmin olunan bedelleri aşağıda gösterilmiştir. 

1. Darphane ve Damga Matbaası 2 000 000 
2. Vilâyet tipi 6 aded beheri bir milyon 
liradan 6 000 000 
3. Büyük tip 5 aded kaza hükümet ko
nağı beheri 450 bin liradan 2 250 000 
4. Orta tip 7 aded kaza hükümet kona
ğı beheri 375 bin liradan 2 625 000 
5. Küçük tip 28 aded kaza hükümet ko-
ğı beheri 300 bin liradan 8 400 000 
6. Nahiye tipi hükümet konağı 8 aded 
beheri 150 bin liradan 1 200 000 

22 475 000 

Bu inşaatın % 50 si 1956 malî yılına sirayet etmek suretiyle yaptırılacağından bu bölü
me 15 000 000 lira konulmuştur. 
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DEVLET BORÇLARI 

îkinci kısım 

Zat maaşları : 
Emekli, dul ve yetimlerin aylıklarını karşılamak suretiyle yapılacak tasarruf göz 
önünde tutularak 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 20 nci madde
si hükmü muvacehesinde 1950 yılından itibaren devlet borçları bütçesine konulan 
79 431 200 lira ödenek 1954 yılma kadar devam ettirilmiştir. 
1954 yılında yürürlüğe giren 6316 sayılı Kanunla muhtelif sebeplerle maaşları ke
silen kız çocuklarına iadeten tahsis kabul edilmiş olması itibariyle bu bakımdan ge
çen senelere nispeten zat maaşlarında oldukça bir artış husule gelmiş olmakla bera
ber 6241 numaralı Kanunla da 1 . I I I . 1954 tarihinden itibaren emekli, dul ve ye
timlerin aylıklarına zam esası kabul edilmiş bulunduğundan 1955 yılında vukubu-
lacak tahsislerden ve dolayısiyle yapılacak zamlardan mütevellit zat maaşları ter
tibinde bariz surette tezayüt husule geleceği aşikârdır. Bu itibarla her sene bütçesi
ne konulan tahsisatın 1955 senesi için kâfi gelemiyeceği kanaati hâsıl olduğundan 
bu yıl bütçesi için 18 000 000 lira fazlasiyle 97 431 200 lira ödenek teklif olun
muştur. 

Vatani hizmet karşılığı aylıklar : 
Aylıklar : 
5269 numaralı Kanunla Sivas Kongresince seçilen temsil heyeti üyeleriyle birinci dev
re Büyük Millet Meclisi üyelerine bağ-lanan aylıkları alanlardan, emekli, dul ve yetim 
aylığı bunların vatani hizmet aylıklarının da 1 . I I I . 1952 den itibaren tam olarak ve
rilmesi, bu kanuna ek 5814 numaralı Kanunla kabul edildiğinden; emekli, dul ve yetim 
aylıklarının fazlalığı dolayısiyle evvelce vatani hizmet tertibinden aylık almıyanların 
istihkakları da nazara alınmak suretiyle Eylül sonu itibariyle ve bağlı (Ç) cetveli 
mucibince bir aylık maaş tutarı 68 622,50 lira ve senelik maaş tutarı da 823 470 lira
dan ibaret olup sene nihayetine kadar 5814 numaralı Kanun gereğince müracaat edecek
lerin aylıklarını da karşılamak ve bu meyanda vefat dolayısiyle vukubulacak tenezzül 
de nazara alınmak suretiyle 1954 yılı bütçesi için 800 000 liranın kâfi geleceği düşünü
lerek aynı miktar ödenek teklif olunmuş ise de 1954 senesi zarfında gerek 5814 sayılı 
Kanunla bağlanan aylıklardan ve gerekse 9 ncu Devrenin sona ermesi dolayısiyle tek
rar seçilmiyen mebuslardan birinci devrede buunmuş olanlara 5269 ve 5814 sayılı Ka
nun hükümlerine göre aylık bağlanması ve 6241 sayılı Kanun gereğince 1 . I I I . 1954 
ten itibaren zam yapılması dolayisiyTe eldeki tahsisat cüzi bir miktar kalmış olduğun
dan 1955 yılında vuku bulacak maaş tahsisleri karşılığının 800 000 lira ile temini im
kânsız görüldüğünden 1955 yılı için 150 000 lira fazlasiyle 950 000 lira ödenek teklif 
olunmuştur. 
4992 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı : 
4992 sayılı Kasunun 4 ncü maddesi gereğince işbu tertipten aylık alanların çocukla
rına ayda 5 lira hesabiyle tediyesi icabeden çocuk zammının tâyinine esas olmak üzere 
1953 yılında mahallerinden gönderilen beyannamelerle tesbit ve zamma müstahak çocuk 
adedinin 40 tan ve bunlara senede tediyesi icabeden zammın da 2 400 liradan ibaret 
olduğu anlaşıldığından 1955 yılı bütçesi için 2 400 lira ödenek teklif olunmuştur. 
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Malûllerin mülga 551 sayılı Kanun gereğince tahakkuk etmiş arazi bedelleri : 
Askerî malûllerin terfihine dair olan 551 sayılı Kanun, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 133 ncü maddesiyle 1 . I . 1950 tarihinden itibaren yürürlükten kal
dırılmış ise de, sözü geçen kanunun yürürlükte bulunduğu sırada iki şer liralık arazi
ye müstahak oldukları resmî senetlerine işaret edildiği halde bu arazi haklarını şim
diye kadar almıyan 5 ve 6 ncı dereceden 1390 malûl erden 1955 yılında verilmesi 
tahmin olunan 100 malûlün arazi bedellerinin mahsubu için 1954 yılında olduğu gibi 
1955 yılı bütçesi için de 20 0O0 lira ödenek teklif olunmuştur. 
Ancak, bugüne kadar gösterilen araziyi beğenmemeleri veyahut istedikleri yerlerde 
hazineye ait arazi bulunmaması sebeplerinden dolayı verilmemiş olan arazi bedelleri
nin nakden tediyesi hakkında hazırlanan kanun lâyifıası Bütçe Komisyonuna intikal 
etmişse de diğer kanunlarımı müstaceliyeti bakımından bu kanunun müzâkeresi yapılma
mıştır. 1955 yılında mezkûr kanun lâyihası yeniden ele alınarak Yüksek Meclise tak
dim edilecektir. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : 
1. 5434.sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (F) fıkrası gereğince ödenecek % 1 1er : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddeshıin (F) fıkrasında tasrih edildiği -üzere 55 nci 
maddeye göre bağlanacak vazife malûllüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (Ç) fıkrasına 
tevfikan vazifeden mütevellit vefat eden iştirakçilerin dul ve yetimlerine bağlanacak 
aylıkları karşılamak üzere, genel bütçedeki maaş ve ücret tutarlarının % 1 inin Emekli 
Sandığına ek sermaye olarak ödenmesi için 1954 yılı Bütçesi ile alman 5 700 000 lira 
maaş ve ücretlerin % 1 i olarak tahakkuk edip sandığa tediye edilmiş olduğundan bu 
miktara göre 1955 yılında maaş ve üeretlerden husule gelecek artış da nazara alınmak 
suretiyle 1 400 000 lira fazlasiyle 7 100 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 
2. 28 nci madde gereğince ödenecek yönetim giderlerinden hazine payı : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince yönetim gider
lerinden hazine payı olarak sandığa ödenecek para için 1954 yılı Bütçesi ile alman 
1 955 000 liraya mukabil Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alman bilançodan, 
hazine payının 1 645 422,26 liradan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Bu kere sandıktan 
alman 7 . X . 1954 tarih ve 32 numaralı yazıda 1955 yılı Bütçesine konulacak tahsisa-

• tın 2 511 600 lira olduğu anlaşıldığından 556 600 lira fazlasiyle 2 511 600 lira ödenek 
teklif olunmuştur. 
3. 65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak yardımlar : 
Harb malûllerinin eksilen vücut organlarının son usullere göre yapılması mümkün 
sunileriyle tamamlattırılması ve tamir ettirilmesi ve yenilerinin yaptırılması yurt dı
şında yaptırılacak tedavi masrafları karşılığı olmak üzere 1954 yılı bütçesiyle alman 
50 000 lira ödenekten 1954 yılının 6 ayı zarfında 100 lirası sarf edilmiş ve sene niha
yetine kadar da ancak buna tekabül edecek bir miktarın tediyesinin mümkün olduğu 
düşünüldüğünden bu bölüme konulan 50 000 lira ödenek fazla görülmekle beraber 
1955 senesinde mütehavvil bir artış vukubulduğu takdirde bu ciheti de nazara almak 
suretiyle 40 000 lira noksaniyle 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
4. 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyeleri : 
Fiilî hizmet müddetleri 30 seneyi doldurmuş bulunanlara emekli ikramiyesi olarak 
ödenmek üzere 1954 senesi bütçesine konulan 11 000 000 lira ödenekten ilk altı ay 
zarfında 3 414 600 lirası sarf edilmiş ve sene sonuna kadar gelecek olan fatura be
dellerini kalan tahsisat bakiyesinin karşılayacağı cihetle 25-30 yıl hizmet müdd**-
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lerini ikmal ederek emekliye ayrılacakların ikramiyelerini karşılamak üzere 1955 yılı 
için yine aynen 11 000 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 
5. 42, 56, 64, 81 ve 90 ncı maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
Emekli Cumhur Başkanının emekli aylıklarını, vazifeden mütevellit ve harbde malûl 
kalan erlere bağlanacak aylık ve harb zamlariyle subay ve askerî memurlardan harbde 
malûl kalanlara sandıkça verilecek harb malûllüğü zamlarının ve bunlardan ölenle
rin dul ve yetimlerine bağlanacak alıkların ye Kore şehitlerinin dul eşleriyle kız ço
cuklarından evlenecek olanlara verilecek iki senelik evlenme ikramiyesi karşılığı ola
rak 1954 yılı bütçesine konulan 750 000 lira ödenek kâfi gelmemiş olduğundan bu 
bölüme 804 -12 ve 804 -13 ncü bölümlerden ceman 354 575 lira aktarma yapılmak su
retiyle mevcut tahsisat 1 104 577 liraya iblâğ edilmiş ise de 31 . VIII . 1954 sonuna 
kadar yapılan tediyeden sonra 1955 senesine* müdevver 354 226 liralık fatura mev
cut bulunmaktadır. Sene sonuna kadar gelecek fatura bedelleri de nazara alınmak 
suretiyle 1955 yılı bütçesine konulacak tahsisatın bir kısmı 1954 ten müdevver fatura 
bedellerine hasredileceğinden 1955 yılı bütçesi için 550 000 lira fazla siyle 1 300 000 
lira ödeneğin teklifi zaruri bulunmaktadır. 
6. G-eçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60, 61 nci maddeler gereğince yapılacak ödeme
ler : 
A) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orduda bulunan muvazzaf ve ge
dikli subaylarla askerî memurlardan emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü ay
lığı bağlanacak olanlara fiilî hizmetlerine eklenecek müddetlerin her ayı için o tarih
te keseneğe esas olan aylıkları tutarının % %0 u. 
B) Keza bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte polis mesleğinde bulunanlarla 6 - 12 
nci meslek derecesinde olanlara meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden emekli, âdi 
malûllük, veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanların fiilî hizmet müddetlerine ek
lenecek müddetlerin 15 nci maddenin son fıkrası esasına göre aylıkları tutarının % 10 u, 
C) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . I . 1946 tarihiyle 5434 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 1 . I . 1950 tarihi arasında 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere geçen
lerin, Bina ve Arazi Vergisi memurlarının Harb Okulu öğrencilerinin ve diğer okullar 
öğrencilerinin fiilî hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanarak Ha
zinece sandığa ödenecek paralar, 
Ç) Geçici 1 ve 2 nci maddelerde yazılı hizmetlerle ilgili bulunanlardan aylıklı geçen 
hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğu halde tazminat almamış olanların bu hizmet 
müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak paralar, 
D) Kanunun yürürlüğe girdiği ta'ihte Millî Korunma Kanununa göre vazife ve
rilmiş olanların ve 12 nci maddenin II işaretli fıkrasında gösterilenlerin, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten mülga 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden nakil 
suretiyle veya istifa ederek ayrıldıktan sonra Millî Korunma Kanununa göre va
zifelere geçmiş olanların fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenecek müddetler' 
için 19 ncu maddedeki esaslar dairesinde hesaplanacak paralar; 
E) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (harb, esaret, millî mücadele ve mmtaka 
zamları) gibi itibari müddet zamları karşılıkları olarak hesaplanacak aylık veya üc
retleri tutarının % 15 i, * 
F) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifelerden istifa ve sair sebeplerle ayrılmış 
olup da 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlardan 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış olanların hizmet müddetleri 
için geçici 19 ncu madde gereğince Sandıkça ödenecek paralar, ^ 
G) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Eeisliğinde, 
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Başvekâlette veya vekâlette bulunanlara geçici 60, 61 nci maddeler gereğince Sen-
dıkça bağlanacak emekli aylıklarının karşılıkları olarak 1954 yılı bütçesine konu
lan 3 000 000 lira ödeneğin 1954 yılında Emekli Sandığından gelen faturalar muh
teviyatına göre eksileceği anlaşıldığından 1955 yılı bütçesi için 1 390 000 lira nok-
saniyle 1 610 000 lira teklif olunmuştur. 

Beşinci kısım 

I - îç borçlar 

A —• Konsolide borçlar 

2463, 2614, 3322, 4057, 4625, 4275, 
4938, 5072, 5185, 453, 5618, 5382, 
5864 ve 6218 sayılı kanunlara isti
naden yapılan istikrazlar : 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum de
miryolu 1934 istikrazı tahvilleri : 

% 7 gelirli Sivas - Erzurum demir
yolu 1934 istikrazı tahvillerinin 
faizi : 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum demir
yolu 1934 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum de
miryolu 1934 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 

Hâsılı Sivas - Erzurum demiryolu inşasına tahsis 
edilmiş olan bu istikrazın aslı 30 milyon liradır. 
Tahviller % 7 faizli olup 7 tertipte ihracedilmiş-
tir. İstikrazın 1955 malî yılı iptidasmdaki resülmal 
bakiyesi 7 934 780 liradan ibarettir. Birinci terti
bin son taksiti 10 . I . 1955 tarihinde Ödenmiştir. 
İkinci tertipte 5 . I . 1956 tarihinde bitecektir. 
Faiz ve itfa miktarı itfa plânına göre hesabedil-
miştir. Geçen seneye nazaran 190 500 lira noksan
lık vardır. 

555 526 

2 087 580 

10 994 

Yekûn 2 654 000 

İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istik
razı tahvilleri : 1918 dahilî istikraz tahvilleriyle değiştirilen ikra

miyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazının itibari kıy
meti 8 279 740 liradır. Tahviller bir tertipte ihrac-
edilmiştir. 1955 malî yılı iptidasmdaki resülmal 
bakiyesi 2 634 940 liradır. Faiz, ikramiye ve itfa 
miktarları itfa plânına göre hesabedümiştir. Ge
cen seneye nazaran 500 lira noksanlık vardır. 
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16 

17 

18 

21 

22 

23 

îkramiyeli r e % 5 faizli 1938 is
tikrazı tahvillerinin faiz ve ikrami
yesi : 
îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 is
tikrazı tahvillerinin itfası : 
îkramiyeli ve \% 5 faizli 1938 İs
tikrazı tahvillerinin umumi mas
rafları : 

Yekûn 

1941 Demiryolu istikrazı tahvil
leri : 

1941 Demiryolu istikrazı .tahsille
rinin faiz ve ikramiyesi : / 
1941 Demiryolu istikrazı tahville
rinin itfası : 
1941 Demiryolu istikrazı tahville
rinin umumi masrafları : 

178 771 

596 200 

6 029 

781 000 

Hâsılı Diyarbakır - Elâzığ istasyonlarından Irak, 
İran hudutlarına kadar uzatılacak demiryolları
nın inşasına sarf edilmek üzere 4057 ve 4625 sa
yılı Kanunlarla 85 milyon liraya kadar istikraz 
akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil senevi % 7 
faizli 30 milyon liralık 1 - 3 ncü tertip, ikramiyeli 
ve % 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 nei tertip ve 
senevi % 6 faizli 10 milyon liralık 6 ncı tertip 
tahviller ihraç edilmiştir. Ceman 60 milyon liraya 
baliğ olan bu istikrazın 1955 malî yılı iptidasm-
daki resülmal bakiyesi 37 593 740 liradan ibaret
tir. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına 
göre hesabedilmiştir. 

2 577 400 

3 007 540 

26 060 

Yekûn 5 611 000 

Millî Müdafaa istikrazı tahvilleri 427.5 sayılı Kanunla Millî Müdafaa istikrazı adiyle 
150 milyon liraya kadar tahvil çıkarmaya yetki 
verilmiştir. Buna mukabil ikramiyeli ve % 5 faizli 
12 milyon liralık birinci tertip, % 7 faizli 123 mil
yon liralık 1 - 4 ncü tertip tahviller ihraç edilmiş
tir. Ceman 135 milyon liraya baliğ olan bu istikra
zın 1955 malî yılı iptidasmdaki resülmal baKiyesi 
86 558 260 liradan ibarettir. Faiz ikramiye ve itfa 
miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir. 



İ t 

— 219 

26 Millî Müdafaa istikrazı tahvilleri
nin faiz ve ikramiyesi : 6 101 182 

27 Millî Müdafaa istikrazı tahvilleri
nin itfası : 6 638 740 

28 Millî Müdafaa istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları : 28 578 

Yekûn 12 768 500 

Kalkmma istikrazı tahvilleri: 

31 Kalkınma istikrazı tahvillerinin fa
izi: 

32 Kalkınma istikrazı tahvillerinin it
fası: 

33 Kalkınma istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 

4938 sayılı Kanunla hâsılı ekonomi kalkınmalın* 
sarf edilmek üzere 150 milyon liraya kadar istikrae 
akdine yetki verilmiştir. 1946 - 1947 yıllan bütçe
lerinde bütçe açıklarından 130 milyon lirasının bu 
istikraz hâsılı ile karşılanacağı kaydedilmiştir. Bu 
yetkiyle karşılık 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 
milyon liralık 1 nci tertip ve 1947 yılında da 80 
milyon liralık 2 ve 3 ncü tertip tahviller ihrag 
edilmiştir. Ceman 130 milyon liraya baliğ olan bu 
istikrazın 1955 malî yılı iptidasmdaki resülmal 
bakiyesi 97 702 800 liradan ibarettir. Faiz ve itfa 
miktarlan itfa plânına göre hesabedilmiştir. 

5 781 427 

5 464 800 ~ 

26 773 

Yekûn 11 275 000 

% 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri 

36 % 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri
nin faizi : 

37 % 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri
nin itfası : 

38 % 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri
nin umumi masrafları : 

Bankalar, şirketler ve tekaüt sandıklannm 4060 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde ayırmaya mee-
bur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde 
almış oldukları Hazine bonolarının değiştirilmesi
ne tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanunla 250 
milyon liraya kadar tahvil ihracına yetki verilmiş
tir. Bu hükme dayanılarak % 6 faizli 228 054 400 
liralık tahvil ihracedilmiştir. Bu istikrazın 
1955 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakıyeii 
176 376 100 liradan ibarettir. İstikrazın faiz ve 
itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir, 

10 445 356 

9 287 000 

29 644 

Yekûn 19 762 000 
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% 6 faizli 1948 istikrazı tahvilleri: 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvilleri
nin faizi : 

42 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvilleri
nin itfası : 

43 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları Î 

1948 yılı bütçe açığını karşılamak üzere 5185 sayı
lı Kanunla 125 milyon liraya kadar istikraz akdi
ne yetki verilmiştir. Buna mukabil % 6 faizli 65 
milyon liralık 1 nci, 35 milyon liralık 2 nci, 
19 989 400 liralık 3 ncü tertip olmak " üzere 
119 989 400 liralık tahvil çıkarılmıştır. İstikrazın 
1955 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 
98 657 400 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plâ
nına göre hesabedilmiştir. Geçen, seneye nazaran 
6 000 lira noksanlık vardır. 

5 819 507 

4 546 100 

19 893 

Yekûn 10 385 500 

Toprak tahvilleri 

46 Toprak tahvillerinin faizi : 
47 Toprak tahvillerinin itfası : 
48 Toprak tahvillerinin umumi mas

rafları : 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
45 nci maddesi gereğince 3 tertipte 973 600 liralık 
% 4 faizli 1947 - 1949 toprak tahvilleri ihracedil-
miş ve bunlardan 78 375 liralık kısmı itfa edil
miştir. Mezkûr kanunla çıkarılan toprak tahville
rinin faiz nispeti ve evsafı ile beraber istimlâkin 
matrahı 5618 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bu 
kanuna nazaran 1947 - 1949 kamulaştırmaları için 
1 334 400 liralık kıymet farln mukabili tahvil ve
rileceği gibi 1950 - 1953 yılları için 2 488 500 ve 
1954 yılı zarfında yapılan ve yapılacak olan istim
lâkler için de tahminen 1 milyon liralık tahvil 
çıkarılacaktır. Mecmuu 5 367 035 liraya baliğ 
olan bu miktar için mürettebat karşılığı olarak 
672 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

274 540 
389 158 

8 302 

Yekûn 672 000 
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1949 istikraz tahvilleri 

51 

52 
53 

56 

.57 

58 

1949 istikrazı tahvillerinin faiz ve 
ikramiyesi : 
1949 istikrazı tahvillerinin itfası : 
1949 istikrazı tahvillerinin umumi 
masrafları : 

% 5, faizli 1951 istikrazı tahvilleri 

% 5 faizli 1951 istikrazı tahville
rinin faizi : 
!% 5 faizli 1951 istikrazı tahville
rinin itfası : 
% 5 faizli 1951 istikrazı tahville
rinin umumi masrafları : 

1949 yılı bütçe açığının kapatılması için 5382 sa
yılı Kanunla 120 milyon liralık iç istikıaz akdine 
yetki verilmiş olup bu yetkiye karşılık Ağustos 
1949 ayı zarfında ikramiyeli ve % 4,5 fazili 5 
milyon ve % 6 faizli 15 milyon liralık 1 nci ter
tip ve % 6 faizli 100 milyon liralık 2 nci tertip tah
vil ihraeedilmiştir. Ceman 120 milyon liraya ba
liğ olan bu istikrazın 1955 malî yılı iptidasmda-
ki resülmal bakiyesi 101 506 500 liradır. Faiz ve 
ikramiye ve itfa miktarları itfa tablosuna göre 
hesabedilmiştir. Geçen seneye nazaran 3 000 li
ralık noksanlık vardır. 

6 061 750 
4 384 300 

21 950 

Yekûn 10 468 000 

Hâsılı 1951 yatırım bütçesine tahsis edilmiş olan 
bu istikraz 60 milyon liradır. Çıkarılan tahviller 
% 5 faizlidir. 1955 malî yılı iptidasmdaki resül
mal bakiyesi 54 280 000 liradan ibarettir. Faiz 
ve itfa miktarları itfa tablosuna göre hesabedil
miştir. 

2 714 775 

2 100 000 

8 725 

Yekûn 4 823 500 
< • 

% 5 faizli 1953 istikrazı tahvilleri 1953 malî yılı bütçe açığını karşılamak üzere 6218 
sayılı Kanuna istinaden akdedilmiş bulunan bu 
istikraz 125 milyon liradır. Çıkarılan tahviller 
% 5 faizlidir. 1955 malî yılı iptidasmdaki resül
mal bakiyesi 121 220 000 liradır. Faiz ve itfa mik
tarları itfa tablosuna göre hesabedilmiş olup 
35 311 lira noksaniyle kifayet edeceği anlaşıldı
ğından bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. 
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61 |% 5 faizli 1953 istikrazı tahville
rinin faizi : 6 070 800 

62 % 5 faizli 1953 istikrazı tahville
rinin itfası : 3 960 000 

63 % 5 faizli 1953 istikrazı tahville-
rinin umumi masrafları : 17 200 

Yekûn 10 048 000 

11 
12 

16 

17 

B) Dalgalı borçlar 

1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı Kanunlar gereğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden devir edilen borçlar : 
Bu borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk ettikçe nakden ödenmektedir. Bu seneki 
tediyatm 2 500 liradan fazla olmıyacağı tahmin edildiğinden bu miktar üzerinden tah
sisat teklif edilmiştir. 

4649, 4604, 4911, 6400, 5433 ve 3892 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler : 
Su işleri kredisi : 
Büyük su işleri için 4649 sayılı Kanunla sarfına mezuniyet verilen 81 milyon lirayı te-
minen açtırılan kredinin faiz ve itfa tutarlarının devlet borçları bütçesine konulacak 
tahsisattan ödeneceği mezkûr kanunun verdiği yetki cümlesindendir. 1955 yılında kredi
nin faiz ve itfası için 4 821 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Su işleri kredisinin faizi : 821 000 
Su işleri kredisinin itfası : 4 000 000 

Yekûn 4 821 000 

Zirai Donatım 
kredisi : 

Kurumu sermaye 4604 sayılı Kanunun geçici 1 nei maddesi Millî 
Korunma sermayesinden ayrılarak Zirai Donatım 

'-''•?* Kurumuna verilen 14 600 000 lira sermayenin her 
sene Devlet Borçları bütçesine konulacak tahsi
satla kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Halen 
10 976 000 liralık bakiye arz eden kredi için 
1 120 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Zirai Donatım 
kredisinin faizi 
Zirai Donatım 
kredisinin itfası 

Kurumu sermaye 

Kurumu sermaye 
120 000 

1 000 000 

Yekûn 1 120 000 
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Devlet 
kredisi 

Malzeme Ofisi sermaye 

21 Devlet Malzeme Ofisi sermaye kre
disinin faizi : 

22 Devlet Malzeme* Ofisi sermaye kre
disinin itfası : 

4911 sayılı Kanunun gaçici maddesi Millî Korun
ma sermayesinden indirilecek 10 milyon liranın 
her sene 1 milyon liradan aşağı olmamak üzere 
Devlet Borçlan bütçesine konulacak tahsisatla 
kapatılmasını âmir bulunmakta idi. Devlet Malze
me Ofisi kurulması hakkındaki 6400 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesinde evvelce Devlet Kâğıt v« 
Basım Genel Müdürlüğüne verilmiş olan sermaye
nin bu teşekküle devredileceği yazılıdır. Bu su
retle 4911 sayılı Kanunla temin edilmiş bulunan 
sermaye kredisinin faiz ve itfası için 1 542 000 lira
lık tahsisat teklif olunmuştur. Kredinin 1955 malî 
yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 3 889 000 li
radır. 

42 000 

1 500 000 

Yekûn 1 542 000 

26 

27 

Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye Devlet Üretme Çiftliklerinin sermaye kredisi için 
kredisi 

Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye 
kredisinin faizi : 
Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye 
kredisinin itfası : 

millî korunma sermayesinden 9 844 567,01 lira
nın ayrılması ve bu paranın devlet borçları büt
çesine konulacak tahsisatla itfası 5433 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin B fıkrası ahkâ
mından bulunmaktadır. 9 094 567 liradan ibaret 
bulunan resülmal bakiyesi için 1 096 000 lira tah
sisat teklif edilmiştir. 

96 000 

1 000 000 

Yekûn 1 096 000 

31 Ceza evleri kredisinin faizi 

Hükme bağlı borçlar : 

Ceza evleri inşası için 3892 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak temin olunan kredinin, 
bakiye faizi 1 500 liradır. Kredi 1954 yılında ta
mamen itfa edilmiştir. 

Bu fasıldan yapılacak ödemeler için katî mikta
rın tâyinine imkân görülememektedir. Evvelki 
yıllar sarfiyatına göre 1955 yılı için 2 milyon li
ralık tahsisatın kifayet edeceği tahmin edilmek
le o miktar tahsisat teklif edilmiştir. 
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822 5582 sayılı Kanuna istinaden hazi
nece verilen avansların mahsubu 
için 6371 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler : 

5582 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
hazinece verilmiş olan avansların mahsubunu te-
minen 6371 sayılı Kanuna istinaden yapılacak 
ödemeler karşılığı olarak 10 000 000 liralık tah
sisat teklif edilmiştir. 

II - Dış borçlar 

826 

12 

2434, 3525, 3738, 4171, 4882, 5676, 
6377, 5282, 5359, 5852, 6336 ve 
5824 sayılı kanunlar gereğince te
min olunan kredi ve istikrazlar : 
Birleşik Sosyalist Soviyet Cumhu
riyeti Hükümetinden temin olunan 
kredinin taksiti : 

10 milyon isterlinlik İngiliz kre
disi : 

16 10 milyon isterlinlik İngiliz kredi
sinin faizi : 

17 10 milyon isterlinlik İngiliz kredi
sinin itfası : 

18 10 milyon isterlinlik İngiliz kredi
sinin umumi masrafları : 

Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükü
meti ile 1 . I . 1934 tarihinde akit ve 17 . V . 1934 
tarihli ve 2434 sayılı Kanunla musaddak Anlaş
ma ile temin olunan 8 000 000 altın dolarlık kre
dinin bu sene içinde ödenecek 41 ve 42 nci taksit
leri karşılığı olarak 1 131 070 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Kredi faizsiz olduğu için bu para re-
sülmal karşılığıdır. 1955 malî yılı iptidasmdaki 
resülmal bakiyesi 336 667,58 altın dolardan iba
rettir. Kredinin son taksiti 30 . VI . 1959 tarihin
de ödenecektir. 
İngiltere Hükümeti ile 27 . V . 1938 tarihinde akit 
ve 28 . VI . 1938 tarihli 3525 sayılı Kanunla mu
saddak Anlaşma ile temin olunan 10 milyon is
terlinlik ticari kredinin bu yıl içinde ödenecek 
33 ve 34 ncü taksitlerinden umumi muvazeneye 
dâhil daireler tarafından kullanılan (% 25,656) 
kısmının karşılığı olarak 2 467 650 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. Kredinin istimali devam etmek
te olup 1955 malî yılı iptidasmdaki itfa edilecek 
bakiye 2 132 000 isterlindir. Bu kredinin son tak
siti 31 . XII . 1956 tarihinde ödenecektir. 

232 944 

2 232 330 

2 376 

Yekûn 2 467 650 
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15 milyon isterlink İngiliz ve Fran
sız istikrazı : • 

15 milyon isterlink İngiliz ve Fran
sız istikrazı faizi : 
15 milyon isterlink İngiliz ve Fran
sız istikrazı itfası : 

19 . I . 1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musad
dak 8 . I . 1940 tarihli Anlaşma gereğince İngilte
re ve Fransa hükümetlerinden teinin olunan % 3 
faizli 15 milyon isterlink altın istikrazının 1955 yı
lında ödenecek 31 ve 32 nci taksitleri karşılığı ola
rak itfa plânına göre 7 862 056 lira tahsisat teklif 
edilmiştir: 1955 malî yılı iptidasindaki resülmal ba
kiyesi 4 624 064 9/5 isterlindir. Son taksit 31. XI I . 
1959 tarihinde ödenecektir. 

1 036 772 

6 825 284 

Yekûn 7 862 056 

2 milyon isterlinlik İngiliz istikrazı: 19 . I . 1942 tarihli 4171 sayılı Kanunla musaddak 
8 . I . 1940 tarihli anlaşma gereğince ingiltere Hü
kümetinden temin olunan % 3 faizli 2 milyon ister
linlik kliring deblokaj istikrazının 1955 yılında 
ödenecek 31 ve 32 nci taksitleri karşılığı olarak 
itfa plânına göre 1 048 276 lira tahsisat teklif 
edüthiştir. 1955 malî yılı iptidasindaki resülmal 
bakiyesi 616 541.18/7 isterlindir. Son taksit 31 . 
12 . 1959 tarihinde ödenecektir. 

2 milyon isterlinlik İngiliz istikra
zının faizi: 138 238 
2 milyon isterlinlik İngiliz istikrazı
nın itfası: 910 038 

Yekûn 1 048 276 

264 750 000 Fransız franklık Fran
sız istikrazı: 19 . I . 1942 tarihli 4171 sayılı Kanunla musaddak 

8 . 1 . 1940 tarihli anlaşma gereğince Fransa Hü
kümetinden temin olunan % 3 faizli 264 750 000 
franklık kliring deblokaj istikrazının 1955 yılında 
ödenecek 31 ve 32 nci taksitleri karşılığı olarak itfa 
plânına göre 141 599 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
1955 malî yılı iptidasindaki resülmal bakiyesi 
81 614 722 franktır. Son, taksit 31 . 12 . 1959 tari
hinde ödenecektir. 
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31 

32 

37 

41 

42 

43 

264 750 000 Fransız franklık Fran
sız istikrazının faizi: 
264 750 000 Fransız franklık Fran
sız istikrazının itf asu 

10 milyon 
dişi: 

Yekûn 

dolMık Amerikan kre-

10 milyon dolarlık Amerikan kre
disinin faizi : 
10 milyon dolarlık Amerikan kre
disinin itfası : 

Yekûn 

16 30ft 000 âstöuhk Mlİetlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası kredisi: 

16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası kredi? 
sinin faiz ve masrafları : 
16 300 000' dolarlık Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankası kredi
sinin itfası : 
16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankası kredi
sinin umumi masrafları : 

18 674 

122 925 

141 599 

8 . V . 1946 tarihli 4882 sayılı Kanunla musad-
dak 27 . II . 1946 tarihli anlaşma gereğince 
% 2, 3/8 faizli 10 milyon dolarlık kredinin 1955 
malî yılı zarfında ödenmesi iktiza eden 9 ncu tak
sitinden umumi muvazeneye dahil daireler tara
fından' kullanılan, kısmın karşılığı' olarak itfa plâ
nına göre 884 765 liasa tahsisat teklif edilmiştir. 
1955 malî yılı iptidasmdaki kredinin istimal edi
lip ödenmesi iktiza eden borç bakiyesi 629 910 
dolardır. Son taksit 1 . I . 1956 tarihinde ödene
cektir. 

21 293 

843 472 

864 765 

5676 ve 6377 sayılı kanunlarla musaddak 7. VII . 
1950 ve 26 . II . 1954 tarihli anlaşmalar gereğin
ce Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasından 
temin edilen % 4 1/4 faizli 16 300 000 dolarlık 
limanları geliştirme ve inşa kredisinin 1955 yılın
da ödenmesi iktiza eden 8 ve 9 ncu taksitleri kar
şılığı olarak 1 677 466 lira tahsisat teklif edil
miştir. Resülmal itfasına 1 . IV . 1958 tarihinde 
başlanacak ye son taksit 1 . X , 1975 tarihinde 
ödenecektir. Kredi halen istimal edilmektedir. 

1 677 463 
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Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasının sair kredilerinin faiz 
ve masrafları : 

Yekûn 1 677 466 

38 milyon dolarlık Marshall kredi
sinin faizi : 

36 milyon dolarlık Marshall kredi
sinin faizi : 

Askerî teslihat kredileri taksiti 

24 . 12 . 1948 ve 25 . 3 . 1949 tarihli 5282 ve 5359 
sayılı kanunlarla musaddalt 2 . 11 . 1948 ve 4 . 
3 . 1949 tarihli anlaşmalar gereğince Amerika Bir
leşik Devletleri ajanı sıf atiyle hareket eden 
Export - împort Bank'dan Avrupa Kalkınma 
programı çerçevesi dâhilinde (1948 - 1949 devre
sine ait) temin edilen % e2,5 faizli 38 milyon do
larlık kredinin bu yıl içerisinde ödenmesi iktiza 
eden 6 ve 7 nci faiz taksitleri karşılığı olarak 
2 683 940 lira tahsisat teklif edilmiştir. Resülmal 
itfasına 30 . 6 . 1956 tarihinde başlanacak ve 
31 . 12 . 1983 tarihinde son verilecektir. 

12 . X I I . 1951 tarihli ve 5852 sayılı Kanunla mu-
saddak, 27. X . 1950 tarihli Anlaşma gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri ajanı sıfatiyle hare
ket eden Export - împort Banktan Avrupa Kal
kınma Programı çerçevesi dâhilinde (1949 - 1950 
devresine ait) temin olunan % 2,5 faizli 36 mil
yon dolarlık kredinin bu yıl içerisinde ödenmesi 
iktiza eden 6 ve 7 nci faiz taksitleri karşılığı ola
rak 2 542 680 lira tahsisat teklif edilmiştir. Re
sülmal itfasına 30 . V I . 1956 tarihinde başlanacak 
ve 3 1 . X I I . 1983 te son verilecektir. 
6 ve 25 milyon isterlinlik askerî teslihat kredileri 
ile Adana mülakatını mütaakıp gönderilen mal
zemeden doğan borçlarımızın tasfiyesini teminen 
İngiltere ve Fransa hükümetleri ile yapılan 18 . 1 . 
1954 ve 1 1 . I I . 1954 tarihli anlaşmalar gereğince 
ödenecek 7 725 000 isterlinlik borcun ikinci tak
sitinin Türk lirası karşılığı olarak 8 988 000 lira
lık tahsisat konulmuştur. 
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66 Alacaklı başlangıç kredisinin faizi; 

Kote kredisi 

71 
72 

Kote kredisinin faizi : 
Kote kredisinin itfası 

5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avrupa 
Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaşma
nın 10 ncu maddesi mucibince tediye muvazene-
mizdeki açıklarımızı karşılamak üzere Avrupa 
Tediye Birliği tarafından ikraz yolu ile memle
ketimize tanınan ve mukabili Türk liraları 
1951 Bütçe Kanunu gereğince irat kaydolunan 
25 000 000 dolarlık pozisyon inisiyal kredisinin 
bu yıl içerisinde ödenecek faiz karşılığı olarak 
2 275 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avrupa Te
diye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın 
11 nci maddesi mucibince tediye muvazenemizde-
ki açıklarımızı karşılamak üzere Avrupa Tedi
ye Birliği tarafından tanınan 50 milyon dolar
lık kotenin kredi kısmını teşkil eden 30 milyon 
doların mukabili 84 milyon Türk lirası 1952 Büt
çe Kanunu gereğince irat kaydedilmiştir. Bu

rnun bu yıl içindeki faiz ve itfa karşılığı olarak 
3 730 000 liralık tahsisat konulmuştur. 
2 730 000 
1 000 000 

Yekûn 3 730 000 

MAARİF VEKÂLETİ 

Maarif Vekâleti 1954 bütçesi yekûnu (Yatırımlar dâhil) 263 346 723 liradır. 

1955 yılı için tesbit edilen miktar (Yatırımlar dâhil) 365 055 698 lira olup 1954 yılma nazaran 
101 708 975 lira fazladır. Bu fazlanın 76 425 220 lirası tahsisat ve benzeri özlük haklara, 2 295 000 
lirası yönetim masraflarına, 4 871 755 lirası daire hizmetlerine, 2 035 000 lirası yardımlara ve 
16 082 000 lirası da yatırımlara yapılan zamdan ileri gelmektedir. Zam gören fasıl ve maddeler 
aşağıda gösterilmiştir : 

Madde 
Madde 

: 11 
: 12 

Fasıl 201 - Madde 11 - 12 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 761 000 
160 529 000 

—Merkez ve ~\ 
1955 yılı 

teklifi 
Lira 

2 201 250 
228 690 750 

vilâyetler me: 

Fazlası 
Lira 

440 250 
68 161 750 

162 290 000 230 892 000 68 602 000 
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Lira 

166 206 900 1955 malî yılı başındaki esas kadro tutan 
— 597 600 1954 yılı bütçesine bağlı (L) işaretli cetveldeki kadroların tutarı olup tenzil 

165 609 300 Yekûnu 
4-19 104 300 2919 ve 4598 sayılı kanunlar icabı olarak konulması gereken tahsisat 

184 713 600 yekûnu 
+46 178 400 6211 sayılı Kanun icabı 

230 892 000 
«162 290 000 1954 yılı bütçesindeki tahsisatı 

68 602 000 Açık : 

20 332 100 öğretmenlerin aylıklarında yapılan intibak dolayısiyle 6331 sayılı Kanunla kadrolarda 
yapılmış olan değişikliğin istilzam ettiği bir yıllık maaş farkları karşılığı için: 

31 200 6389 sayılı Kanunla hukuk müşavirliği ile ecnebi memleketlerdeki talebe müfettişliği 
kâtipleri kadrolarında yapılmış olan değişikliğin istilzam ettiği bir yıllık maaş fark
ları için: ^ 

27 000 6418 ve 6419 sayılı kanunlarla yeniden kurulan Adıyaman ve Sakarya vilâyetleri için 
Vekâletimiz kadrosuna ilâve edilmiş bulunan kadroların bir yıllık maaş karşılığı için: 

2 033 300 2919 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince kadrosuz istihdam edilenlerin maaşları ile ye
rinde bir ve iki üst derece terfi edenlerin maaş farkları için: (1954 yılı Bütçesinde 
17 071 000 lira mevcuttur) 1955 yılı için bu rakam 19 104 300 liraya baliğ olmaktadır 
ki, aradaki fark: 19 104 300 — 17 071 000 = 2 033 300 liradır. 

i 
46 178 400 6211 sayılı Kanun icabı olarak konulan: 

68 602 000 Yekûn: 

Fasıl 202 - Madde 11 — Merkez hizmetlileri ücreti 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

171 540 219 675 48 135 

3 600 1. Elektrik, asansör, makine bakımı ve tamir işlerimizi bilen, vekâletimize ait (D) 
cetvelinde teknisiyen kadrosu yoktur. Halbuki merkez teşkilâtına ait muhtelif da
irelerde 142 aded büyük ve küçük yazı makinesi, 20 aded hesap makinesi ve 5 
aded de teksir makinesi bulunmakta olup her gün bunlardan birkaçı bozulmakta ve 
bu itibarla makinelerin zamanında bakım ve tamiri ile çalışmakta olan, asansörün 
bakım ve tamirini bilen 300 lira ücretli bir teknisiyene şiddetle ihtiyaç Vardır. 

44 535 2. 6211 sayılı Kanun icabı olarak konulan. 

48 135 Yekûn» 
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Fasıl 202 - Madde 12 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

6 126 720 8 115 525 1 983 805 

Orta öğretim : 

127 500 472 okuldan 115 okulda doktor kadrosu bulunduğundan okullarımızın sağlık iş
lerinin düzenlenmesi için doktor kadrosu ile tesisat işlerinin istenilen şekilde yü
rütülmesi maksadiyle 4 teknisiyen kadrosunun ve mevcut okullarımızdaki temizlik 
ve nöbet görevlerinin lâyikı ile tedviri için bir hademesi olan okullara birer ha
deme kadrosu verebilmek ve önümüzdeki yılda yeniden açılacak okullarımızın 
hizmetli kadrolarını karşılamak maksadiyle 127 500 liranın, 

141 000 Meslekî ve Teknik öğretim : Son yıllarda açılan teknik okullarının çoğunda memur 
kadrosunun olmaması, teknik öğretim okulları atelyelerinde sık sık kazaların eksik 
olmaması hasebiyle 3 doktorluk kadrosu ile hademesi olmıyan okullara birer hademe 
kadrosunun verilebilmesi için ilâve edilen hademe kadrolarının bir yıllık ücretleri 
karşılığı olarak 141 000 liranın, 

16 500 özel okullar : İmam - Hatip okulları sayısı 1955 de 16 olacaktır. Halen 8 okul dok
torsuzdur, 9 okulda da yalnız birer hademe vardır. Okullardaki sınıfların artışı ve 
yeni açılan okulların hizmetli kadrosuna şiddetle ihtiyaçları bulunması hasebiyle ilâ
ve edilen kadrolar için 16 500 liranın, 

33 900 Eski Eserler ve Müzeler : (D) cetvelindeki müze ve eski eserlere ait hizmetliler kad
rosu ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Bu bakımdan müze ve âbidelerimizi lâyikı veçhile 
koruyabilmek üzere 1955 yılı için iki aded 300 lira ücreeli usta, iki aded 100 lira ' 
ücretli bahçıvan, bir aded 550, bir aded 475, bir aded 400 lira üeretli memur (teknisi
yen), 3 aded 200 lira ücretli memlT kadrosunun ilâvesi için 33 900 liranın, 

13 200 Kütüphaneler : Vekâletimizce bundan evvelki yıllarda yeniden açılmış olan kütüp
hanelerle vilâyet özel idare bütçelerinden idare edilmekte iken vekâletimize devredil
miş bulunan kütüphanelerden 16 smda hademe kadrosu yoktur. Bundan başka, eski 
ve yeni, eserler kısımları olarak ikişer binada faaliyette bulunan Konya ve Kastamonu 
kütüphanelerinin ve Ankara ve îftanbul kütüphaneleri cilt atelyelerinin hizmetli 
kadrolarının genişletilmesine lüzım hâsıl olmuş ve bu maksatla ilâvesi gereken kadro
lar için 13 200 liranın, 

33 600 Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü : Gün geçtikçe gelişen İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinin 150 odası ile geniş bahçeleri bulunduğundan mevcut hizmetliler kad
rosu ihtiyaca katiyen kâfi gelnr mektedir. Ankara Devlet Konservatuvarı öğrenci 
sayısı 250 si yatılı olmak üzere 300 e yükseltilmiştir. Sahne elektrik tesisatı ile okulun 
opera ve tiyatro bölümlerinin ders yılı içinde yapacağı faaliyetlerde dekor işlerini yürü
tebilecek elemanlar yoktur. Bu it barla (D) cetveline lüzumlu kadroların ilâvesi için 
33 600 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret görülmüştür. 

1 623 105 6211 sayılı Kanun icabı olarak konulan : 

1 988 805 Yekûn : 
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Fasıl 202 - Madde 20 — Köy öğretmenleri ücreti. 

1954 yılı 1955 yüı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

3 958 500 4 948 125 989 625 

Bu maddede görülen zam 6211 sayılı Kanun icabı olarak konuluştur. 

Fasıl 202 - Madde 30 — Eğitmenler ücreti 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 094 000 2 617 500 523 500 

6211 sayılı Kanun icabı olarak bu maddeye 523 500 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 203 - Madde 11-12 — Merkez ve vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

751 500 939 375 187 875 

6211 sayılı Kanun icabı olarak bu faslın 11 nci maddesine 13 360 lira ve 12 nci maddesine de 
174 515 lira ki eeman : 13 360 + 174 515 = 187 875 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 204. — Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

943 208 1 243 208 300 000 

Yabancı dil ile tedrisat yapmak üzere memleketin muhtelif yerlerinde yeniden açılacak 4 lise 
için yabancı memleketlerden yeniden getirilecek öğretmenlerin ücretlerini karşılamak maksadiyle bu' 
fasla 300 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 206 - Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 

1954 yüı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

5 400 000 5 650 000 250 000 

Vilâyet ve kazalardan alman yazılara göre tesbit edilen çocuk sayısı 46 700 dür. Her" bir çocuğa*" 
4598 sayılı Kanun mucibince ayda 10 lira verileceğine göre 46 700 X 10 = 467 000 X 12 = 5 604 000 
liradır. 1954 yılı bütçesinde 5 400 000 lira vardır. 5 604-000 — 5 400 000 = 204 000 lira açıktır. 
Bundan sonraki doğumlar da göz önünde bulundurularak bu maddeye 250 000 lira ilâve edilmiştir. 
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Pasû 206 - Madde 22 -~ Vilâyetler memurları doğum yardımı 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

382 000 1 132 000 750 000 

4598 sayılı Kanuna göre verilen doğum yardımı için bütçeye konulan tahsisat ihtiyacı hiçbir su
retle karşılıyamamaktadır. Nitekim doğum yardımı olarak 1950 yılında ödenen para 1 117 775 lira, 
1951 de 1 212 120 lira ve 1952 de de 1 319 410 liradır. Şu vaziyete ve bilfiil vukubulan tediyeye gö
re bu maddeye 1955 yılı için 750 000 liranın ilâvesine zaruret vardır. 

Fasıl 206 - Madde 40 — Yakacak zammı 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

148 000 200 000 52 000 

4178 sayılı Kanuna göre verilmekte olan yakacak zamları için yeni bâzı yerlerin rakımları 1 500 
den fazla olduğu tesbit edilmiş olduğundan bütçeye konulan tahsisat kâfi gelmemektedir. Bu itibarla öğ
retmenlerin 1955 yılında tahakkuk edecek yakacak zamlarının vaktinde ödenebilmesi için bu maddeye 
52 000 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Fasıl 209 — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

9 410 050 10 643 330 1 233 280 
6331, 6389, 6418, 6419 ve 4598 sayılı kanunlarla kabul edilen kadroların % 5,5 hesabiyle emekli 

kesenekleri tutarı olan 1 233 280 liranın bu fasla eklenmesi zaruridir. 

Fasıl 217 - Madde 30 — Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, egzersiz ve 
geflik ücretleri 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Bu yıl okullara vâki talebe tahacümü dolayısiyle yeniden açılan okullarla birlikte mevcut 
okullarda ilâveten açılan sınıf ve şubelerdeki öğretmenlerin 3007 sayılı Kanun çerçevesi içinde 
okutacakları ilâve ders ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye 1 000 000 liranın ilâvesine lü
zum ve zaruret vardır. 
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Fasıl 217 - Madde 40 — Ders ücretleri 

1954 yık 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 200 000 1 700 000 500 000 

Memleketimizin her yönden hızla kalkındırılması, kültür seviyesinin yükselmesine de âmil 
olmaktadır. Bu ihtiyacı karşılıyabilmek için yeniden okullar açmak ve mevcut okulların teşki
lâtlarını genişleterek sınıf ve şube ilâve etmek zorunda kalınmaktadır. Bu suretle artan ders
leri okutmaya mevcut maaşlı kadrolar kâfi gelmemektedir. Halen ilâve ders ücretiyle okutulan 
dersler için 900 öğretmen kadrosuna ihtiyaç vardır. Okullardan alman aylık masraf cetvelleri
nin dökümünden yalnız Mayıs 1954 ayında 130 290 lira sarf edildiği tesbit edilmiştir. Ders yılı 
başı olan Ekim ayında açılacak okul ve şubeler ile bu miktarın 160 000 lirayı aşması mümkün 
görülmektedir. 

Buna göre bu ders yılı ihtiyacı olağanüstü zamlar hariç (10 ay itibariyle) 1 600 000 lira tut
maktadır. Bu rakama % 15 nispetinde olağanüstü zam da ilâve edildiği takdirde bu miktar 
1 840 000 lirayı bulacaktır. Bu itibarla önümüzdeki ders yılı içinde açılacak okul ve şubelerin 
ilâve ders ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye 500 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

Fasıl 305 - Madde 11 — Merkez kira bedeli 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

45 000 120 000 75 000 

Vekâletimizin işgali altında bulunan istasyondaki Devlet Demiryollarına ait binanın bir yıllık 
icar bedeli daha evvelki senelerde 45 000 lira idi. 6084 sayılı Kanun meriyete girmesi ile kira bedel
lerine % 200 nispetinde zam yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu itibarla 1955 yılı kira bedelini 
ödiyebilmek için bu maddeye 75 000 liranın" ilâvesine zaruret vardır. 

Fasıl 305 - Madde 12 — Vilâyetler kira bedeli 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

152 274 262 274 110 000 
Yabancı dil ile öğretim yapacak olan 4 lise için yeniden kiralanacak binaların kira bedeli karşılığı 

olarak 1955 yılı için bu maddeye 110 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 307 - Madde 10 — Sürekli görev yolluğu 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

463 450 1 463 450 1 000 000 

. Sürekli görev yolluğu için 1954 malî yılı bütçesiyle 307 nci faslın 10 ncu maddesiyle alman 
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463 450 liranın Temmuz 1954 sonuna kadar 460 000 lirası sarf edilmiş ve Ağustos 1954 ayı içerisinde 
ayrıca 150 000 lira başka fasıllardan aktarma yapılmak zorunda kalınmıştır. Halbuki gerek öğ
retmen okullarından ve gerekse yüksek okullardan mecburi hizmete tâbi olan Eylül dönemi me
zunları ile Yedeksubay Okulunun Ekim devresinde terhis olacak mecburi hizmete tâbi öğretmen
lerin yollukları ile îl îdare Kanunu gereğince valiliklerce vilâyet dâhilinde yapılacak mecburi na
killere mevcut tahsisatın kâfi gelmiyeceği aşikârdır. 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da açılacak ortaokul ve liselere ilâveten açılması düşünülen ye
tiştirme yurdu ve erkek ve kız sanat okul.Uu'1 ile imam - Hatip okulları ve ilk okullara yeniden ve
ya naklen tâyin edilecek öğretmen ve memur sayısının bir hayli artacağı muhakkaktır. Bunlar
dan yalnız öğretmen okullarından 1955 yılında 3 950 mezun olacağı ve her birine ortalama 200 
lira yolluk ödeneceği göz önüne alınacak olursa bunlara 790 000 lira ödemek mecburiyetinde kalı
nacaktır. v 

Malûmları olduğu üzere, '6245 sayılı Harcırah Kanunu yolluk miktarlarını birkaç misli artır
mış bulunmaktadır. Her yıl artan bir hızla çoğalmakta olan okul ve müesseselerimizin eğitim ve 
öğretim mensuplarının yolluklarının temin edilmemesi yüzünden bu okul ve müesseselerde tedrisat 
aksamakta ve bu elemanlara ait yolluklar düyuna kalmaktadır. 

Tedrisatın aksamaması ve salimen yürütülmesinin sağlanması düşüncesiyle 1955 yılında da bu 
gibi aktarma ve düyun işlerine mahal bırakılmamak üzere 1955 malî yılı için bu maddeye 
1 000 000 lira ilâvesi ile 1 463 450 li"a?>a çıkarılması zaruri görülmüştür. 

Bölüm 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

165 000 415 000 250 000 

Geçici görev yolluğu olarak 1954 malî yılı bütçesiyle 307 nci faslın 20 nci maddesine 165 000 li
ralık tahsisattan Temmuz sonuna kadar tahakkrk eden borca kâfi gelmiyeceği düşüncesiyle 100 000 
liralık bir aktarma yapılmış ise de; 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre bu paranın da kâfi gel
miyeceği aşikârdır. 

Muhtelif illerde açılan halk eğitimi kurslarına iştirak eden öğretmelerle Doğu illerinin kalkın
ması programı gereğince yeniden yapılan muhtelif illerdeki okulların inşaat durumlarını kontrola 
memur edilen yüksek mimar ve mühendislerin, eski eserlere ait kazı mahallerine gönderilen mi
mar ve arkeologların geçici görev yolluklariyle vekâletçe ifası zaruri görülen hizmetlere memur 
edilenlerin geçici görev yolluklarının karşılanmasına halihazır tahsisat kâfi gelmemektedir. 

Bu durum göz önüne alınacak olursa sene sonuna kadar bu işlerin ifası için geçici görev yol
luğu tahsisatına aktarma yoliyle tekrar ödenek alınmak zorunda kalınacaktır. Bu vaziyet karşı
sında 1955 malî yılı bütçesinin geçici görev yolluk maddesine 250 000 lira ilâvesi ile 415 000 liraya 
çıkarılmasına katî zaruret görülmüştür. 

Bölüm 307 - Madde 30 — Müfettişler yolluğu 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

450 000 1 000 000 550 000 

I 



~ 235 — 
Okul ve müessese sayısının günden güne çoğalması ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yevmiye

lerin artmış bulunması dolayısiyle 1954 yılı bütçesinin 307 nci faslının 30 ncu maddesine konulaa 
tahsisat kâfi gelmiyecektir. 

Bu durum karşısında gerek vekâlet müfettişlerinin ve gerekse ilköğretim müfettişlerinin 1955 
yılında tahakkuk edecek yolluklarını karşılamak maksadiyle bu maddeye 550 000 liranın ilâvesi 
zaruridir. 

Fasıl 307 - Madde 70 —• Gezici başöğretmenler tazminatı 

1954 yılı ( 1955 yüı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

130 000 390 000 260 000 

6245 sayılı Kanunla gezici başöğretmenlere tazminat verilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Halen 325 gezici başöğretmen vardır. Bunlardan aylıkları 250 liraya kadar olanlara aylıklarının 
% 30 u, fazla olanlara ise % 25 i nispetinde tazminat itası icabetmektedir. 

Bunların aylıkları vasati olarak 400 lira farzedilirse 400 X 25 X 325 X 100 = 32 500 X 12 
= 390 00 liraya ihtiyaç hâsıl olacağından bu maddeye 260 000 lira fazlasiyle 390 000 lira konuldu. 

Fasıl 310 - Madde 10-92 — Ecnebi memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

69 765 119 765 50 000 

6389 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ecnebi memleketlerdeki öğrenci müfettişleri 
adedi 4 ten 7 ye çıkarılmıştır. Ayrı ayrı memleketlerde olan bu müfettişlerin kırtasiye, döşeme, de
mirbaş, öteberi masrafları, aydınlatma, ısıtma, haberleşme ve kira gibi büro masraflarını ve mü
fettişlerle kâtiplerin zat ve aile yolluklariyle müfttişlerin bölgeleri dâhilinde yapacakları teftiş yol
luklarını karşılamak maksadiyle bu faslın muhtelif maddelerine 50 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

3 000 5 000 2 000 

Temsil masrafları karşılığı olarak 1954 yılı bütçesine konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmiyeeeği 
göz önünde bulundurularak 1955 yılı için bu fasla 2 000 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 
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Fasıl 408 — 5805 sayılı Kanun gereğince Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları 
ve harcırahlar 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

15 000 20 000 5 000 

5805 sayılı 'Kanun gereğince gayrimenkul eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Türkiye'nin 
her tarafına şâmil olmak üzere âbideleri tetkik etmek ve kendisine intikal eden eserleri inceliye-
rek bir karara bağlamakla mükelleftir. Bu sebeple her meseleyi yerinde incelemiye heyet ve teknik 
komisyon halinde gidilmekte ve yurdun muhtelif yerlerinde toplantılar yapılarak gerekli kararlar 
alınmaktadır. Bu itibarla toplantılara iştirak edenlerin yolluklarını mevcut tahsisatla karşılamak 
mümkün olamamaktadır. 6245 sayılı Harcırah Kanunu göz önünde bulundurularak bu fasla 5 000 
liranın ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl 415 - Madde 10 — Müzeler ve Anıtlar umumi masrafı 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 250 000 2 500 000 1 250 000 

1955 yılı için müzeler ve âbideler masrafları olarak istenilen bu tahsisatla 41 müzemizin her 
türlü yönetim giderleri, teşhir, tanzim, eser satmalımı, kitaplıklarının zenginleştirilmesi, İstanbul 
ve Ankara Müzelerinde bulunan tamir ve bakım atelyelerimizin yönetim ve işletme giderleri, hade
me ve bekçi elbiseleri giderleri karşılanacaktır. 

Geçen yıl müze haline getirilmesi çalışmalarına başlanmış bulunan Ankara'daki Birinci Büyük 
Millet Meclisi ve Diyarbakır'daki Ziya Gökalp Müzesi ile bir müdürlük haline getirilmiş bulunan 
Edirne Müzesinin teçhiz ve tanzimi, Bursa, Afyon Karahisar, Antalya, Kayseri, Sivas, İstanbul'daki 
Türk - İslâm Eserleri Müzesinin, Mozayik Müzesinin, Ankara Etnografya ve Arkeoloji Müzelerinin 
esaslı bir şekilde ıslahı cihetlerine gidilecektir. (Liste 1, 2, 3, 4, 5 numaralı notlar). 

Malûm bir hakikattir ki, müzeler birinci derecede ehemmiyeti haiz ilim müessesesi olduğu kadar 
da, halk eğitimine ve vatandaşların umumi kültürlerinin artmasına hadim müessesedir. Ancak bu 
gayeye müzeleri gereği gibi tanzim etmekle, teşhir olunan eserleri dillendirmek ve tanıtmakla varı
labilir. Müzelerimizde teşhir olunan millî sanat eserlerimizi iç ve dış muhitlerde tanıtarak sevdir
mek, yerli ve yabancı ilim heyetlerinin sayısı her yıl artan hafriyatlarla ilme malettikleri değerli 
vesikaları ve hafriyat sonuçlarını tanıtmak için daimî ve muvakkat sergiler açılması düşünülmekte
dir. *(Not: 6). 

Anadolumuz Paleolitik çağdan bugüne kadar cihan tarihine devirler açan yerleşme, kültür ve 
medeniyetlere sahne olmuştur. Biz Türklerin nesilden nesile intikal ettirdiğimiz klâsik iskân yerleri; 
bütün medeni âlemin, bir bakımdan da bugünkü Avrupa kültürünün temelini teşkil eden mede
niyetlerin kalıntısı olması dolayısiyle alâkasını çekmekte ve büyük turist kafilelerinin ziyaretine nam
zet bulunmaktadır. Batı - Anadolu'daki bulunan Efesos, Bergama, Miletos, Hierapolis, Güney - Do
ğu Anadolu'daki Aspendos, Perge, Side, Sagalasos gibi klâsik antikite bakımından çok mühim olan 
iskân ve âbide yerleriyle Hitit medeniyetinin bugün toprak üstünde mevcut kalıntılarını barındı
ran Yazılıkaya, Boğazköy, Alacahöyük gibi ören yerleri mutlak surette tanzim edilmeye muhtaçtır 
(Not: 7, 8). 
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Beynelmilel Bizans Etüdleri Kongresi 1955 yılında istanbul'da akdolunaeaktır. Dünya ilim 

adamlarının en tanınmışlarının iştirak edeceği bu kongrenin ilmî meselelerinin etüdü ve gerekli ha
zırlıklarının yapılması üniversitelerimiz ve Tarih Kurumu gibi ilim müessesemiz mensuplarından mü
teşekkil bir komisyonca yürütülmektedir (Not: 10). 

Hükümetimizin verdiği karar üzerine, İstanbul'da akdolunması takarrür etmiş bulunan bu 
kongrenin muvaffak olması ilmî bir şeref mevzuudur. Bu itibarla yönetim ve neşriyat işlerinin 
iyi organize edilmesi ve tahkiki kongre üyelerinin tetkik ve ziyaretlerine pek tabiî olarak mev
zuu teşkil edecek olan İstanbul'da ve bâzı eski Bizans merkezlerinde bulunan ve sanat edebi
yatına geçmiş olan eserlerin hiç değilse temiz ve bakımlı bulunması ve harap bir manzara arz et
memesi lâzımdır. Bu bakımdan kongrenin neşriyat ve yönetim giderlerini karşılamak üzere 
100 000 lira bellibaşlı Bizans sanat eserlerinin tamir ve tanzimi için de yeteri kadar ödenek il
gili bölüme/konmuştur. 

Bellibaşlı âbidelerimizin ve müze olarak kullanılan tarihî anıtların en âcil onarımlarını temin 
maksadiyle 1 730 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. Bu ödenekle yurdumuzun muhtelif böl
gelerine dağılmış tabiatın, insanların ve maalesef arasıra da idarecilerin ihmali yüzünden gün 
geçtikçe harap bir vaziyete düşen ve derhal müdahale edilmediği takdirde de kısa bir müddet 
sonra çöküp gidecek olan sanat eserlerimizin ve devirlerinde birer kültür müessesesi vazifesi gör
müş bulunan bâzı âbidelerimiz ile Rumelihisarı 'nm, Topkapısarayı ve müştemilâtının, İstanbul 
fethi için inşa edilmiş bulunan Rumelihisarı'nm, Davutpaşa kasrı, Sepetçiler kasrı, gibi kendi 
janrmda pek mühim iki eserimizin, İstanbul türbelerinin tamiri bir iljm heyetince plânlaştırılmış 
ve ödeneği senelere bölünmek suretiyle ayrılmış ve tâyin olunmuş bulunan Ayasofya Müzesinin 
ve ilk büyük hiristiyanlık kilisesi olan St. İren'in tamirleri yapılacaktır. 

1955 yılı bütçesinden müzeler için teklif olunan yönetim gider
leri için ayrılan tahsisatın sarf yerleri aşağıdadır : v 

İşin mahiyeti 

Yakıt 
Aydınlatma 
Müteferrika 
Teşhir ve tazmin (1) 
Müzelik eser satınalınması (2) 
Demirbaş 
Kitaplık giderleri (3) 
Kırtasiye 
Atelye giderleri (Arşiv, tescil, fotoğrafhane, lâbora-
tuvar, mulâj ve seramik atelyeleri) (4) 
Hademe ve bekçi elbiseleri (5) 
Telefon gidrleri 
Yurt içinde ve yabancı memleketlerde açılacak ta
rihî Türk sanatları, müzeler, onarımlar ve hafriyat 
sergileri masrafları (Yurt dışı için Türkiye'deki nak
liye, ambalaj ve teşhir hazırlıkları için) (6) 100 000 

Yekûn 
Lira 

25 000 
25 000 
2 500 

150 000 
100 000 
4 000 
10 000 
5 000 

26 000 
38 500 
4 000 

Yekûn 490 000 

Not : (1, S, 3, 4, 5, 6) No. lar gerekçe kısrmnda izah edilmiştir. 
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1955 yılı bütçesinden hafriyat ve neşriyat için ayrılan 
tahsisatın sarf yerleri aşağıdadır : 

Yekûn 
îşin mahiyeti Lira 

Tarihî merkezlerin tanzim işleri : (7) 
Batı - Anadolu Bölgesi : .M 
(Eİfesos, Bergama, Priene, Miletos, Diüyma, Manisa -
(Efesos, Bergama, Priene, Miletos, Diüyma, Manisa -
Sarlis, Sultanhi&ar - Eysa, Karacasu - Afroridias, De
nizli - Eiyerapolis, Laodicea tarihî şehirleri için. 35 000 
Güney - Anadolu Antalya Bölgesi : 
(Aspendos,. Perge, Side, Termesos, Kaş - Antiphellos, 
Patara, Burdur - Sagalasos tarihî şehirleri için). 35 000 
Dağınık' merkezler : 
(Niğde - Yyana, Kars - Ani, Kütahya - Aizanoi, Mer
sin - Korikos, Pompeipolis, Uzuncaburç, Çanakkale -
Trova, Assos, Nevşehir - Göreme, Muğla - Milas, 
Bodrum, Keramos, Furomos, Stratonica, Fethiye tari
hî şehirleri için). 
Boğazköy -«Yalılıkaya - Alacahöyük tanzimi işleri için 
izmir Agorası restore işleri için 
Antalya - Xanthos - Harpi âbidesi restoresi için 
Efesos - St. Jan ve Çifte Kiliseler restorasyonu çin 

Hafriyat çalışmaları irin : (8) 
Gazianteb - Karkamış, Konya, Kubadiye, Ankara Üni
versitesi ve İstanbul Ünivrsitesi ile müşterek çalış
malar. İstanbul Arkeoloji müzeleri • araştırmaları) 30 000 
Münferit o^rak bulunan eserlerin müzelere nakli 
Türk Arkeoloji Dergisinin 3 ncü sayısını neşir için 
Türk Etnografya Dergisinin 2. sayısını neşir için 
Tarihî merkezler depliyanları basımı için 
Müze depliyanları basımı için 
Âbide onarımları depliyanları kasımı için 
X. Beynelmilel Bizans Etüdleri Kongresi (9) neşriyat 
ve yönetim masrafları için 

Yekûn 

Not ; (7,8,9) No. lar gerekçe kısmında izah edilmiştir. 

35 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

125 000 

7 500 
7 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 

100 000 

280 000 
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Âbide onarımları için'teklif olunan ödeneğin sarf yerleri 

tşin mahiyeti 
Yekûn 

Lira 

1955 yılında sâri mukaveleye bağlı işler : 
istanbul türbeleri onarımı 25 000 
Ankara Arkeoloji Müzesi onarımı 25 000 
1955 yılı onarımları istanbul âbideleri : 
Diyarbakır Kale ve Müze, Ziya Gökalp Müzesi 
Erzurum Kale, Kümbet ve âbideleri 
Dağınık onarımlar : 
Gazianteb Müze onarımı 
istanbul Topkapısarayı ve müştemilâtı onarımı (Ha 
rem dairesi, Alayköşkü, Sultanahmet Köşkü, Meci
diye Köşkü, Bağdat Köşkü, Baltacılar dairesi büro ve 
santral binası, Süleymaniye Medresesi ve Tophane) 
Sepetçiler kasrı onarımı 
Davutpaşa kasrı 
istanbul türbeleri onarımı 
Rüstempaşa Medresesi âcil onarımı 
istanbul Ayasofya Müzesi onarımı 
istanbul St, iren onarımı 
İstanbul Bizans anıtları bakım ve tanzimi (Kriye, 
Fethiye, Imrahor, Fener Isai Bodrum Camii, Tekfur 
Sarayı) 
istanbul Yedikule, Surlar ve Altmkapı bakımı ve tan
zimi 
Muhtelif şehirlerimizdeki âbide tamirleri : 
Bursa, iznik Türk eserleri onarımı ve tanzimi 
Edirne âbideleri : 
(Alipaşa Çarşısı, Peykler Medresesi, Sarayiçi âbide
leri, Selimiye, Sokullu Hamamı, Müze) 
Bursa âbideleri : 
(Eksik onarımlar, Yeşil Medrese - Müze) 
Ankara Arkeoloji Müzesi 
(Mahmutpaşa Bedesteni, Hanı) 
Antalya âbideleri : 
(Müze, Kesikminare, Alanya, Kızılkule, Demre, Aya, 
Nikola Kilisesi, Aspendos Tiyatrosu, Elmalı Abdal 
Musa Türbesi) 
Selçuk ve Efesos âbideleri : 
(Isabey Camii, Tiyatro kapısı, Odeon, Eshabı Kehf 
mağaraları) 
Bergama âbideleri : 
(Çandarlı Kalesi, Bazilika, Akslepion ve Akropol âbi
deleri) 
Konya âbideleri : 
(Mevlânâ çinileri, Sırçalı Medrese, Alâaddin Köşkü, 
Horozlu ve Zazadin hanları, Karaman âbideleri) 

50 000 

25 000 
25 000 

10 000 

300 000 
75 500 
75 000 
100 000 
25 000 
200 000 
60 000 

40 000 

25 000 

50 000 

30 000 

25 000 

50 000 

50 000 

20 000 

20 000 

60 000 
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Yekûn 

îşin mahiyeti Lira 

Afyon Karahisıar - Gedikahmetpaşa Medresesi - Mü
zesi 50 000 
Sivas âbideleri : 
(Çifteminare, Şifahiye Medresesi, Gökmedrese, Div* 

riği Melik Turan Dârüşşif ası) 
Mardin Zinciriye Medresesi âcil onarımı 
Malatya - Bskimalatya'da Ulucamii âcil onarımı 
Kütahya - Sabuncular Pirahmet Beşiri Türbesi 
Bilecik - Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi eksikleri 
Manisa âbideleri, müze kurşunları, Taşmektep, 22. Sul
tanlar Türbesi 
Niğde - Aksaray Sultanhanı takviyesi 
Bolu âbideleri 
Burdur - Bulgurluoğlu Kütüphanesi 
izmir, Birgi, Çakırga Konağı - Tire Yeşilimaret - Müze 
İsparta - Atabey Medresesi âcil bakımı 
Tokad Kalesi âcil onarımları 
Çanakkale, Bozcaada Kalesi âcil onarımları 
Kars-Kümbet Camii onarımı 
Zonguldak - Amasra âbideleri 
Kastamonu âbideleri : 
(Yılanükapı ve türbeler) 
Sinob müze binası ve türbeleri 
Niğde Akmedrese eksikleri 
Kayseri müze binası ve âbideleri âcil onarımları 
Van müze binası ve âbideleri âcil onarımları 
Dağınıkhan, Kervansaray ve Kale âcil onarım ve ba
kımları 25 000 
istimlâkler : 
istanbul'da Bayazıt hamamı ve Bursa'da II . Murat 
evine bitişik bina 110 000 

30 000 
5 000 
5 000 
10 000 
10 000 

25 000 
50 000 
5 000 
5 000 
10 000 
7 500 
5 000 
5 000 
5 000 
10 000 

75 000 
10 000 
5 000 
10 000 
10 000 

Yekûn 1 730 000 

41 müzenin yönetim, teşhir, tanzim, müzelik eser satm
alımı, demirbaş, kitaplık giderleri, (kırtasiye, atelye gi
derleri, hademe ve bekçi elbiseleri, telefon giderleri ve 
sair giderler 490 000 
Hafriyat ve neşriyat masrafları karşılığı için 230 000 
Âbide onarımları ve istimlâkler için 1 730 000 

Yekûn 2 500 000 
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Rumelihisarı Restorasyonu masrafları 

1955 yılı 
teklifi Fazlası 
Lira Lira 

500 000 500 000 

İstanbul'da tarih ve mimarlık bakımından büyük değer taşıyan ve istanbul'un fethi ile pek ya
kın alâkası bulunan Rumelihisarı, geçen zamanların tesiri ile onarıma muhtaç bir duruma girmiş
tir. Yine zamanla çevresi içice birçok evlerle sıkıştırılmış ve âbide fena bir duruma sokulmuştur. 
Sayın Reisi Cumhurumuz Celâl Bayar'm irşatları ile mezkûr evlerin istimlâkine ve restorasyon ça
lışmalarına başlanmış ve 1954 yılı bütçesinin 735 nci bölümünden 450 000 liralık tahsisatla çevre
nin açılması işi fiilen ele alınmıştır. 

Bu çok değerli eserin restorasyonu için Teknik Üniversite, Güzel Sanatlar Akademisi, , istan
bul Valiliği, istanbul Belediye Reisliği, Eski Eserleri Koruma Encümeni ve Topkapı Sarayı Müzesi 
uzman temsilcilerinden müteşekkil mütehassıs bir heyet, Rumelihisarı restorasyon işini mahal
linde tetkik etmiş ve kısım kısım ele alınarak emaneten yapılmasını 10 . VII . 1954 tarihli raporla 
kararlaştırmıştır. 

Bu duruma göre Rumelihisarı'nm 1955 yılı restorasyonu için 500 000 lira ayrılması ve mütehas
sıs heyet raporuna göre işe başlanılması gerekli görülmektedir. 

Fasıl 417 - Madde 10 — Yüksek öğretmen Okulu masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

96 000 128 305 32 305 

Yatılı öğrenci sayısı 80 den 85 e ve günlük iaşe parası 150 kuruştan 160 kuruşa çıkarılmıştır. 
Bugünkü iktisadi şartlara göre 150 kuruşla bir öğrenciyi doyurmak mümkün değildir. Bundan 
başka öğrencilere verilen 150 lira giyecek bedeli de ihtiyacı karşılamadığı ve sızıltıyı mucip oldu
ğu için giyecek paraları da 165 liraya çıkarılmıştır. Yüksek öğretmen Okulu öğrencileri için ge
çen yılki üniversite harçları karşılığı olarak her öğrenciye 50 lira hesabiyle verilen tahsisat ye
tişmediği için 80 liraya çıkarılmıştır. Hizmetlilerle nöbetçi öğretmen ve idare memurlarına bütçe 
formülündeki kayda göre verilen yemeğin tasarrufla karşılanması mümkün olmadığından bunlar 
için de iaşe tahsisatı konulmuştur, öğretmen Okulu için yapılan masrafların mahiyeti itibariyle 
cetveli aşağıdadır. 

Kadro Aded 

öğrenci 85 
Müstahdem 26 
Memur 10 

121 

Fasıl 415 - Madde 20 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 
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Tahsisatın sarf yeri 

58 080 Yiyecek : Her şahsa günde 160 kuruŞ hesabiyle yılda 300 günlük (121X160X300= 
58 080) 

14 025 Yatılı öğrencilerin giyecek masrafları : Her öğrenciye yılda 165 lira hesabiyle (85 X 
165=14 025) 

1 300 Müstahdemlerin iş elbisesi masraf lan : Her müstahdeme yılda 50 lira hesabiyle (50 
X26=l 300) 

4 250 öğrencilere verilecek kitap, kırtasiye ve harçlıkı : Her öğrenciye yılda 50 lira hesabiyle 
(85X50=4 250) 

6 800 öğrencilerin üniversiteye yazılma, sömestr, lâboratuvar ve diploma harçlan : Her öğ
renci için yılda ortalama 80 lira hesabiyle (85X80=6 800) 

16 750 Yakacak : Kömür, odun ve havagazı masrafları (Beyanı eklidir). 
3 500 Aydınlatma masrafları 
2 000 Su masrafları 
1 000 Telefon kurma ve konuşma maşrapan 
5 500 Kırtasiye, temizlik, bahçe bakımı, ilân, not teksiri, müteferrik nakliye ve sair masraf

ları 
2 000 Tesisat yaptırma ve onarma masraflan 
1 000 Demirbaş : Yatakhane, dersane, yemekhane, mutfak levazımı satmalma ve onarma 

masrafları 
2 000 Her çeşit ders âletleri, lâboratuvar ve spor levazımı satmalma ve onarma masrafları 
1 700 Parasız yatılı öğrencilerin ilâç ve tedavi masrafları : (Her öğrenci için yılda ortala

ma 20 lira hesabiyle (85X20=1; 700) 
3 400 Toplu olarak yapılacak inceleme gezisi masrafları : Her öğrenci için ortalama 40 lira 

hesabiyle (85X40=3 400) 
2 000 Kitaplık ve yayın masrafları 
8 000 Küçük onarım masraflan 

128 805 Yekûn 

Yakacağın beyanı 

Ton Fiyatı Tutarı 
Cinsi Kilo Lira K. 

Kok kömürü 
Linyit 
Odun 
Mangal kömürü 
Nakliye 
Havagazı 

130 
130 
10 

500 
270 

69 
40 
70 
25 
6 

8 970 
5 200 

700 
125 

1 080 
675 

Yekûn 16 750 
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Fasıl 417 - Madde 20 — Eğitim enstitüleri masrafları 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

570 000 

öğrenci 
Müstahdem 
Nöbetçi öğretmen 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

733 450 

Kadro 

Fazlası 
Lira 

163 450 

Aded 

ve idare memurları 

Yekûn 

700 
86 
24 

810 

Yatılı öğrenci sayısı 656 dan 700 e ve 150 kuruş iaşe parası ile öğrencilerin doyurulmasına imkân 
olmadığından iaşe parası 10 kuruş artırmak suretiyle 160 kuruşa çıkarılmıştır, öğrencilere verilen 
150 lira giyecek bedeli ihtiyacı karşılamadığı ve sızıltıyı mucip olduğu için giyecek bedeli de 165 
liraya çıkarılmıştır. Hizmetlilere, nöbetçi öğretmen ve idare memurlarına bütçe formülündeki müsaa
deye dayanılarak verilen yemeğin tasarrufla karşılanması mümkün olmadğmdan bunlar için de iaşe 
tahsisatı konulmuştur. 

Eğitim enstitülerinin tesisatı, ders ve lâboratuvar aletleri yıpranmış ve eskimiş olduğundan bun
ların yenilenebilmesi için demirbaş, tesisat, ders ve lâboratuvar alet ve levazımı tertiplerine de zam ya
pılmıştır. öğrenci sayısına göre diğer hizmetlerde de birer miktar artırma yapılmştır. Bu sebepler
le tahsisat miktarı geçen seneye nazaran 163 450 liraya yükseltilmiştir. Eğitim enstitüleri için konu
lan tahsisatın sarf yerleri aşağıdadır : 

Lira 

388 800 Yiyecek : Her şahsa günde 160 kuruş hesabiyle yılda 300 günlük (810 X 160 X 300 — 
388 800) 

115 500 Yatılı öğrencilerin giyecek masrafları : Her öğrenciye yılda 165 lira hesabiyle (700 X 
165 = 115 500) 

4 300 Müstahdemlerin iş elbisesi masrafları : Her müstahdeme yılda 50 lira hesabiyle (86 X 
50 = 4 300) . 

35 000 öğrencilere verilecek kitap, kırtasiye ve harçlık : Her öğrenciye yılda 50 lira hesabiy
le (700 X 50 = 35 O00) 

48 850 Yakacak : Kömür, odun ve havagazı masrafları (Beyanı eklidir). 
10 000 Aydınlatma masrafı : 
7 000 Su masrafları 
3 000 Telefon kurma ve konuşma masrafları 

10 000 Kırtasiye, temizlik, bahçe bakımı, ilân, not teksiri, müteferrik nakliye ve sair masraf
ları 

15 000 Tesisat yaptırma ve onarma masrafları 
10 000 Demirbaş : Yatakhane, dersane, yemekhane, mutfak levazımı satmalma ve onarma 

masrafları 
25 000 Her çeşit ders aletleri, lâboratuvar ve spor levazımı satmalma ve onarma masraf

ları 
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Lira 

14 000 Parasız yatılı öğrencilerin ilâç ve tedavi masrafları : Her Öğrenciye yılda ortalama 20 
lira hesabiyle (700 X 20 = 14 000) 

21 000 Toplu olarak yapılacak inceleme gezisi masrafları : Her öğrenciye yılda 30 lira hesa
biyle (700 X 30 = 21000) 

14 000 Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Şubesi öğrencilerinin kayak, izcilik ve su spor
ları ders tatbikatı masraf lan 

5 000 Kitaplık ve yayın masrafları 
7 000 Küçük onarım masrafları 

733 450 Yekûn 

Yakacak giderlerinin beyanı 
Cinsi Tonu Fiyatı Tutan 

Kok kömürü 
Linyit 
Odun 
Nakliye 
Havagazı 

400 
400 
30 

830 

67 
39 
70 
4 

Yekûn 

26 800 
15 600 
2 100 
3 320 
1 030 

48 850 

Fasıl 417 - Madde 30 — Ankara Devlet Konservatuvarı masraf lan 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

305 000 

öğrenci 
İdareci ve hizme 

1955 yıh 
teklifi 
Lira 

455 000 
Kadro 

tli 

Fazlası 
Lira 

150 000 
Aded 

250 
60 

Yekûn 310 

Konservetuvarm şiddetle muhtaç olduğu müzik aletleri ve ders levazımının satmalmabilmesi ve 
mevcutların onarılması için munzam tahsisata ihtiyaç vardır. Konservatuvarm gün geçtikçe artan 
önemli bir mevzuunu teşkil eden millî danslar bölümü faaliyetini lâyıkiyle icra edebilmesi için millî 
karşılaşmalarda beklenilen muvaffakiyetin elde edilebilmesi, millî kıyafetlerimizin teminine ve te
min edilen numunelere göre yapılacak aksesuvar malzemesine vabestedir. Diğer taraftan konser
vatuvarm çeşitli bölümlerinin faaliyetlerini yalnız Ankara halkına inhisar ettirmeyip, diğer vilâyet
lerimize de götürmek, bu okulun inkişafı, ve vatandaşlarımızın hakiki sanatkârın yetiştirme tarzını 
görmeleri ve hakiki sanatı tutmaları bakımından faydalı görülmüş ve konservatuvar 1954 yılı için
de münasip bir kadro ile Eskişehir'e bir gösteri gezisi yapmıştır. Bu seyahatleri 1955 yılında da 
en aşağı üç vilâyete daha götüreceğiz. Diğer taraftan bugüne kadar alman ödenek ancak bu okulun 
bizatihi giderlerine tahsis edilmekte idi. Halbuki 1954 yılında İzmir'de konservatuvarm bir şube-
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sini açmış bulunuyoruz. 1955 yılında öğrenci sayısı 100 ü aşacak olan îzmir Müzik Okulu için kon-
servatuvar bütçesine en aşağı 30 000 liralık zaruri giderler tahsisatı konulması gerekmektedir, iz
mir Müzik Okulunda hiçbir enstrüman bulunmadığına göre bu okulun en az üç piyano olmak üze
re, yaylı ve nefesli sazlar ihtiyacı konservatuvara kendi bütçesinden temin olunacaktır. Bu sebeple 
1955 yılı için 150 000 liralık ödeneğin ilâvesine zaruret vardır. Konservatuvarın masraflarını, gös
terir mukayeseli cetvel aşağıdadır: 

Hizmetin mahiyeti Aded Kuruş Tutan Günü Lira 

1. Yiyecek : 250 X 150 
60 X 150 

3 750 X 300 =• 
90- X 300 = 

9. Giyecek : »50 X 150 lira hesabiyle 
» 100 X 110 lira hesabiyle (öğrencilere 4 

yılda bir palto verilmektedir. 
100 öğrenci üzerinden) 

» Mezun olacak 14 öğrenciye : 1 14 X 150 = 
» Müstahdemlere <: 42 X 100 = 

Yekûn 

112 500 
27 000 

139 500 

37 ,500 

2 100 
4 200 

54 800 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. aletleri satınalma 

Yakacak 
Aydınlatma 
Su masrafları 
Telefon kurma ve konuşma 
Kırtasiye, temizlik ve bahçe bakımı 
Tesisat yaptırma ve onarımı 
Demirbaş, yatakhane, dersane, yemekhane, mutfak levazım ve müzik 

ve diğer demirbaşlar 
10. Her türlü atelye ve ders levazımı, bale levazımı 

Tedavi ve ilâç bedelleri : Her öğrenci için yılda 30 lira hesabiyle 250 X 30 = 7 500 
İnceleme gezisi : Her bir öğrenciye yılda 60 lira hesabiyle : 250 X 60 = 15 000 
Kitaplık ve yayın masrafları 
Folklor arşivi için gerekli malzeme 
izmir Müzik Okulu masrafları 
Onarımlar 
öğrencilere verilecek kitap, kırtasiye ve harçlık ' 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
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1955 yılı 
Lira 

139 500 
54 800 
38 130 
15 000 
12 000 
3 500 
5 000 
14 000 
40 000 
19 070 
7 500 
15 000 
14 000 
30 000 
30 000 
5 000 
12 500 

455 000 

1954 yılı 
Lira 

137 250 
42 150 
36 810 
9 790 
6 000 
2 500 
3 000 
2 500 
15 000 
13 000 
7 500 
— 

13 000 
— 
— 
4 000 
12 500 

305 000 

Fazlası 
Lira 

2 250 
12 650 
1 320 
5 210 
6 000 
1 000 
2 000 
11 500 
25 000 
6 070 
— 

15 000 
1 000 

. 30 000 
30 000 
1 000 
— 

150 000 

Fasıl 418 - Madde 10 — Lise ve ortaokullar umumi masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

950 000 1 350 000 400 000 

Lise ve ortaokullarımızın yakacak, aydınlık, su, temizlik malzemesi, telefon konuşma, telefon 
tesisatı, lâboratuvar malzemesi, kırtasiye bedeli, beden eğitim hareket ve müsabakaları, ilâç, ben
zin ve hayvan yemi ile çeşitli idare masrafları bu maddeden karşılanmaktadır. 

1954 yılı bütçesi ile bu tertipten alman 950 000 liralık tahsisatla mevcut 472 okulun yukarda 
belirtilen ihtiyaçlarının asgari bir şekilde sağlanmasına çalışılmıştır, öğrenci sayısının yıldan yıla 
artması dolayısiyle okullarımızda ışube sayıları da fazlalaşmıştır. 1953 - 1954 öğretim yılı sonun
da şube sayısı 2 931 i bulmuştur. 1953 - 1954 öğretim yılında Bitlis, Kırşehir, Çankırı, Tarsus ve 
Uşak ortaokullarına lise sınıfları ilâve edildiğinden bu okulların masrafları da çoğalmıştır. 

Bu öğretim yılı başında Karabük özel Lisesi resmî liseler arasına alınacak ve Siird, Çoruh, 
Kırklareli, Muğla, Amasya ortaokullarına da lise sınıfları ilâve edilecektir. 

Okullarımızdan alman bütçe teklif cetvellerine göre mevcut kaloriferlerde ve 5 052 sobada 
9 916 ton kömür, 6 063 ton odun yanmaktadır. Okullarımızın hakiki ihtiyaçları göz önünde bu
lundurulmak suretiyle bu maddeden : 
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Cinsi 

Yakacak için 
Aydınlatacak için 
Lâboratuvar malzemesi için 
Su masrafları için 
Diğer çeşitli idare masrafları için 

Yekûn 

Lira 

684 171 
113 689 
103 006 
109 755 
288 724 

1 299 345 

Bundan başka 1954 - 1955 öğretim, yılı başında yeniden açılacak ortaokullar için de 50 000 lira 
ilâve edldiği takdirde bu maddeye 1955 yılı için 1 350 000 liralık tahsisat konulmasında katî zaruret 
vardır. 

Fasıl 418 - Madde 20 — îmam - Hatip okulları umumi masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

48 000 55 000 7 000 

Geçen yıla nazaran 7 000 liralık artış, bir evvelki yıla ait ölçü esas tutularak okul sınıf ve öğren* 
ci sayısının artışı ile ilgili kömür, odun, aydınlatma, su, temizlik malzemesi, beden eğitimi hareket 
ve müsabakası, ilâç, çeşitli lâboratuvar ve kitaplık kısımlarına yapılan ilâvelerden meydana gelmek
tedir. Bu itibarla sayıları 16 ya çıkmış olan îmam - Hatip okulları için umumi masraflara 7 000 
liralık tahsisatın ilâvesine lüzum vardır. 

Geçen yıla nazaran 7 000 lira ilâvesi ile 55 000 liraya çıkarılan tahsisatın sarf yerleri aşağıdadır: 

Hizmetin mahiyeti 

Kok kömürü 
Odun 
Aydınlatma 
Su masrafları 
Temizlik malzemesi masrafları 
Telefon konuşması masrafları 
Telefon tesisatı 

1&54 yılı L 
15 okul itibariyle 
Ton 

85 
41 

Lira 

5 950 
2 460 
3 250 
1 700 
1 700 
2 000 
2 000 

1955 yılı 
Ton 

90 
41 

16 okul itibariyle 
Lira 

6 300 
2 460 
3 350 
1 750 
1 800 
2 100 
2 000 

Fazlası 
Lira 

350 
— 

100 
50 

100 
100 
—. 
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Hizmetin mahiyeti 

Kırtasiye 
Beden eğitimi ve hareket müsabakaları 
îlâç masrafları 
Müteferrik ve çeşitli masraflar 
Lâboratuvar malzemesi masrafları 
Meslek kitapları ile lüzumlu genel kültür dersleri
ne ait yardımcı kitapların temini masrafları 
Basılı kâğıt ve defterler 

1954 yılı 15 okul 
itibariyle 

Ton Lira 

3 000 
1 200 
1 250 
7 500 
7 200 

4 500 
4 290 

1955 yılı 16 okul 
itibariyle 

Ton Lira 

3 200 
1 250 
1 300 
7 800 
7 200 

9 000 
5 490 

Fazlası 
Lira 

200 
50 
50 

300 
— 

4 500 
1 200 

Yekûn 48 000 55 000 7 000 

Fasıl 419 - Madde 10 — Teknik, teknik öğretmen, yüksek ekonomi ve ticaret okulları masrafları 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 377 600 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

1 527 600 

Fazlası 
Lira 

140 060 

Yüksek dereceli teknik okullarımız eski yıllara nazaran mütemadiyen gelişme halindedir. Bu 
okulların lâboratuvar tesisatı, ders, atelye levazımı gibi ihtiyaçları tamamen temin edilememiştir. 
Bunların sağlanması için bu maddeye 140 060 liranın ilâvesi zaruridir. 

Tahsisatın sarf yerleri aşağıdadır: 
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1. Yiyecek (Yarım yatılılar) 
» (Yatılılar) 

2. Giyecek : (Erkek Tek. öğ. Okulu) 
» (Kız Tek, öğ. Okulu) 

üü\J 

öğrenci 
sayısı 

240 
525 

275 
250 X

X 
X

X 

Kuruş 

50 
160 

150 
150 

X 
X 

Lir^ 
» 

Gün 

220 = 
300 = 

Yekûn : 

Yekûn :. 

Tutarı 

26 400 
252 000 

278 400 

41 250 
37 500 

78 750 

Fasıl 410 - Madde 20 — Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri masrafları 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

5 277 522 5 977 522 700 000 

Mevcut okullara ilâveten 1954 yılında açılan okullar: 

1. Erzurum Yapı Tekniker, 2 — Balya Muhtelif Gayeli Ortaokulu, 3 — îztnir - Makine ve Motor 
Okulu, 4 — Adana Motor Okulu, 5 — Fethiye Akşam Kız Sanat Okulu, 6 — Niksar Akşam Kız San
at Okulu> 7 — Uzunköprü Akşam Kız Sanat Okulu,. 8 — Ankara Yıldırım Bayazıt Erkek Orta Sanat 
Okulu 9— Ankara Yıldırım Bayazıt Kız Orta Sanat Okulu, 10 — Kırıkkale îş Okulu; 

Yeniden açılan şubeler: 

Kırıkkale: îş Okulunda, orta sanat ve enstitü şubeleri, Zonguldak, Kayseri, İsparta, Eskişehir'de 
elektrik, Denizli, Samsun, Erzurum, Diyarbakır'da motor ve ziraat, makineleri, Yozgad, Çankırı, Bolu, 
Kırklareli, Antalya, Kastamonu, Erzincan, Tekirdağ Erkek Sanat Enstitülerinde Özel Tesviyecilik, 
Bursa Erkek Sanat Enstitüsünde de Bıçakçlık şubeleri açılmıştır. 

Ayrıca Afyon ve Diyarbakır liselerine bağlı olarak birer ticaret şubeleri açılmıştır. 

Bu okul ve şubelerin gerektirdiği masraflarla mevcut okulların sağlanmiyan ihtiyaçları ile yeni 
yapılan binalarına taşınacak okulların tesis levazımının temini gerekmektedir. 
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Yukarda mucip sebepleri açıklanan hususlar için 700 000 liralık tahsisatın ilâvesine zaruret 

vardır. Tahsisatın sarf yerleri aşağıda gösterilmiştir: 

f 

Hizmetin mahiyeti: 

1. Yatılı ve yarım yatılı talebelerin yiyeceği 
2. Temizlik 
3. İlâç 
4. Yakacak ve sınai kömür 
5. Tenvirat, muharrik kuvvet, mazot, makina 

yağı, benzin 
6. Su 
7. İlân 
8. İdare kırtasiyesi 
9. Matbu evrak ve defterler 

10. Müteferrika 
11. öğrenci kitap ve kırtasiyesi 
12. Okul kitaplıklarına alınacak kitap ve der

gi 
13. Lâboratuvar masrafları 
14.- Temrin 
15. Telefon konuşma ve tesis masrafları 
16. Kira bedeli 
17. öğrenci yol parası 
18. öğrenci hamam ve traşı 
19. öğrenci harçlığı 
20. Ders ve atelye levazımı 
21. Tesisat ve mefruşat 
22. Onarım 
23, Giyim 
24. Kitap, telefon ve tercüme filim makineleri 
25. Yangın söndürme araçları 

- • t Yekûn 

1955 yılı 
Lira 

1 309 250 
80 000 
28 100 

709 187 

487 000 
102 000 

14 840 
53 500 
30 000 

158 500 
20 000 

71 O00 
88 '000 

1 040 000 
38 000 

202 575 
11 270 
5 000 
7 000 

462 000 
285 000 
200 000 
478 000 
46 000 
51 300 

5 977 522 

1954 yılı 
Lira 

1 309 250 
80 000 
28 100 

509 187 

487 000 
102 000 

14 840 
53 500 
30 000 

158 500 
20 000 

71 000 
88 000 

740 000 
38 000 

202 575 
11 270 
5 000 
7 000 

462 000 
285 000 
100 000 
378 000 
46 000 
51 300 

5 277 522 

Fazlası 
Lira 

— 
— 
— 

200 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— • 

300 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

100 000 
100 000 

— 
— 

700 000 

Noksanı 
Lira 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. — 
— 
— 
— 
— 
-*. 

— 

Fasıl 420 - Madde 10 — îlk öğretmen okulları umumi masrafları 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

12 385 933 13 195 933 810 000 

Yeniden açılacak üç öğretmen okuluna alınacak 150 talebenin yiyecek, içecek, giyecek, kitap ve 
ilâç masrafları ile sair. müteferrik, masrafları ve bugünkü iktisadi şartlara göre yiyecek, giyecek ve 
sair maddelere ait fiyatların yükselmesi dolayısiyle 1954 yılı için 125 kuruş üzerinden hesabedilen 
iaşe parasının 130 kuruşa, yakıt ve aydınlatma için hesabedilen 10 kuruşun 12 kuruşa, ilâç ve 
revir parası olarak hesabedilen 10 liranın 12 liraya çıkarılması ve Ernis îlk öğretmen Okulunun 
işgalinde bulunan Denizcilik Bankasına ait 19 parça gayrimenkulun istimlâki, Bolu Kız öğretmen 
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Okulu binasının ikmali inşaatı ile kalorifer ve sıhhi tesisatın yaptırılması için bu maddeye 810 000 
liranın ilâvesi zaruridir. Tahsisatın sarf yerlerini gösterir liste bağlıdır. 

Aded Kadro: 

İlk öğretmen Okulu 
¥ygulama Okulu 

Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek : Mevcut öğrenciler için 
Yiyecek : Yeniden alınacak öğrenciler 
Yiyecek : Personeller 

- — 

Giyecekler 
Yakıt ve aydınlatma 
Kita.p ve defter, kırtasiye ve levazı-
matı 
öteberi masrafları (36 öğretmen 
okuluna) 
ilâç ve revir 
öğrenci okulları 
İstimlâk ve satmalma 

36 
6 

42 

öğrenci 
sayısı 

16 346 
150 

1 320 

16 496 
16 496 

16 496 

16 496 
16 496 

Tesis eşyası (lâboratuvar ve atelyeler dâhil) 
Spor işleri 
Dergi vo yaym 
Su ve elektrik tesisatı 
İnşaat ve tamirat 
Temrin ve tatbikat 

: > ' " - ' » - . - • • 

Öğrenci sayısı: 
» » : 

Personel : 

Günlük îaşe 
Llira K. Gün 

1 30 320 
1 30 320 
1 30 300 

130 — 
— 12 365 

35 — 

16 346 Mevcutları 
150 Yeniden 

1 320 

Tutan 
Lira 

6 799 936 
62 400 

514 800 . 

7 377 136 

3 500 lira hesabiyle 
12 — * 
5 — 

alınacaklar 

Umumi yekûn 

7 377 136 
2 144 480 

822 517 

577 360 

126 000 
197 952 
82 480 

519 190 
500 000 
18 000 
30 000 

150 000 
440 000 
210 818 

13 195 933 

Fasıl 420 - Madde 20 — İlk öğretim okulları mezunlarının donatım masrafları 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

228 000 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

287 440 

Fazlası 
Lira 

59 440 

1955 yılında ilk öğretmen okullarından 3 593 öğrenci mezun olacaktır. 789 sayılı Kanuna göre 
bir öğrenciye teçhizat bedeli olarak 80 lira verileceğine göre : 3 593X80=287 440—228 000=59 440 
liranın ilâvesi zaruridir. 
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İTasıl 421-Madde 11 — Kütüphaneler umumi masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

220 000 270 000 50 000 

1950 yılından beri kütüphanelerimizden gerek kemiyet ve gerek keyfiyet bakımından hor yıi 
geçen yıla nispetle inkişaflar kaydedilmektedir. 

Bu ilerlemeden mütevellit olarak yeni yeni ihtiyaçlar baş göstermekte ve ilerlemenin bir kat 
daha hızlandırılmasına da ihtiyaç görülmektedir. 

1955 malî yılında kütüphanelerimizin genel gider ödeneği bakımından ihtiyaçları aşağıda ar2 
ve izah edilmiştir. 

a) întifa hakkı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden Vekâletimize devredilmiş ve son dört yıl için
de kısım kısım restore ettirilmiş bulunan istanbul Beyazıt imaret binasının katılmasiyle istan
bul'un en büyük kütüphanesi haline gelmiş bulunan Beyazıt Genel Kütüphanesinin okuma sak> 
nunun yeni baştan tanzimine ihtiyaç vardır. 200 metre karelik bir salonun modern bir hale geti
rilmesi için 40 000 liraya, 

b) Şarkiyat mevzuunda dünyanın birinci derecede ehemmiyetli kütüphanelerinden olan ve 
45 000 ciltlik muazzam bir yazma koleksiyonunu ihtiva eden Süleymaniye Kütüphanesinin 4 5 ki
tap deposundan, geçen üç sene zarfından yaptırılmasına başlanılan çelik raf tesisatına önümüzdeki 
yıl da devam olunacaktır. 1955 malî yılında yaptırılacak olan beş deponun madenî raf tesisatı için 
asgari 15 000 liraya, 

c) Bu kütüphanenin okuma salonunun tesislerinin de yeni ihtiyaçlara göre yaptırılması gerek
mektedir. Bu tesisler 15 000 liraya ihtiyaç göstermektedir, 

d) Süleymaniye Kütüphanesinde kurulmuş bulunan mikrofilim ve fotokopi servisinin tekâmül 
ettirilmesi ve bir mikrofilim ve fotokopi arşivi kurulması zarureti vardır. Bu işe de 15 000 liraya, 

e) Süleymaniye külliyesi müştemilâtından olup çocuk kütüphanesi'olarak kullanılmak üzere 
intifa hakkı istanbul Belediyesince Vekâletimize devredilmiş bulunan «Mektebi Sıbyan» binasının 
çocuk kütüphanesi haline getirilebilmesi için 10 000 liraya, 

f) istanbul Fatih - Millet Kütüphanesinin kitap depoları tesisatının kitapları muhafaza re ko
ruma bakımından yenilenmesine zaruret vardır. Bunun için 10 000 liraya, 

g) Kütüphanelerimizin birçoğunun tesisatı tam değildir. Bunların noksan tesisleri ile yeniden 
açılan kütüphanelerimizin ve 41 kütüphanede açılmış bulunan halk iare servisinin diğer kütüpha
nelerde de açılması için gereken tesislerine karşılık olmak üzere 20 000 liraya, 

h) Yeniden açılan Diyarbakır ve izmir - Karşıyaka Genel kütüphanelerinin bu yıl yaptırılan 
tesislerinden geri kalanlarının yaptırılması için 10 000 liraya, 

i) Konya Genel Kütüphanesinin ve Gemlik'te açılacak genel kütüphanenin tesisleri için 15 000 
liraya, 

j) Kütüphanelerimizin kitap koleksiyonları umumiyetle cılızdır. Kitaplarımızdan okuyucunun 
istifade edebilmesi için bunların mutlaka ciltlettirilmesine lüzum vardır. Ciltsiz kitapların hepsi
nin birden ciltlettirilmesine maddeten imkân olmadığından her yıl bütçesinden ayrılacak münasip 
miktar ödeneklerle cilt işinin kısa bir zamanda halledilmesi zaruridir. Buna göre 69 kütüphane
nin cilt işleri için 15 000 liraya, 
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k) Mevcut 69 kütüphanenin ileri bir anlayış ve teknikle bütün ihtiyaçlarına uygun bir şekil

de idare edilebilmeleri, yakacak, aydınlatacak, temizlik ve öteberi masraflarının karşılanması için 
85 000 liraya, 

1) Halk elinde birçok yazma eserler bulunmaktadır. Bunlar arasında Türk dil, tarih ve edebi
yatında ve diğer sahalarda vesika olabilecek kıymeti haiz eserlerden görülmektedir. Bu kıymetler 
göz önünde tutularak bunların her hangi bir sebeple zıyaa uğramamalarını önlemek, bunlardan 
memleket ilim ve irfanının istifadesini sağlamak için kütüphanelerimize katılmasını temin maksadı 
için illerde bu hususta tedbirler alınmıştır. Buna göre satılmak için kütüphanelerimize getirilen 
bu gibi kıymetli yazma koleksiyonların satmalmması için 20 000 liraya ihtiyaç vardır. 

Yukarda arz edilen ve müfredatı aşağıda yazılı ve tahakkuku zaruri görülen işler için 1955 ma
lî yılı bütçesi kütüphaneler genel giderleri faslına 270 000 liralık ödenek konulması lüzumlu ve 
zaruri görülmüştür. 

Lira 

İstanbul Bayazıt Kütüphanesinin okuma salonunun tesisatına 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinin beş deposuna madenî raf tesisatına 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinin okuma salonunun tesisatına 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinin mikrofilmi ve fotokopi servisinin tekâ
mül ettirilmesine ve mikrofilim arşivi kurulmasına 
İstanbul Süleymaniye Çocuk Kütüphanesinin tesisatına 
İstanbul Millî Kütüphanesinin kitap depoları tesislerine 
Mevcut bulunan ve yeniden açılacak kütüphanelerimizin ve halk iare servis
lerinin tesislerine 

h) 10 000 Diyarbakır ve İzmir - Karşıyaka kütüphanelerinin bu yıl yaptırılan tesislerin
den geri kalanlarının yaptırılmasına 
Konya Kütüphanesi ile Gemlik'te açılacak kütüphanenin tesislerine 
69 kütüphanenin ciltlenecek (kitapları için 
Mevcut 69 kütüphanenin genel ihtiyaçlarına 
Yazma kıymetli eserlerin ve koleksiyonların satmalmmasma 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 
f) 
g) 

40 000 
15 000 
15 000 
15 000 

10 000 
10 000 
20 000 

i) 
j) 
k) 
D 

15 000 
15 000 
85 000 
20 000 

270 000 Yekûn 

Fasıl 421 - Madde 13 — Okul kütüphaneleri umumi masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

6 000 50 000 44 000 

Bu maddeden yıllardan beri 6 000 liralık ödenek alınmaktadır. Mevcut 471 okulumuza bu öde
nek taksim edildiği takdirde beher okula 12 lira düşmektedir. Bu kadarcık bir para ile okulla
rımızın kitaplarının geliştirilmesine imkân hâsıl olamıyacağı tabiîdir, öğrencilerimizin fikrî faa-
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liyetlerinin artırılmasına büyük rolü olduğu aşikâr buluuan kitaplıkların mümkün mertebe zen-
ginleştirilmeleri ve mevcut kitapların da yıpranarak harap olmaktan kurtarılması için bu mad
dedeki ödeneğin 44 000 lira ilâvesi suretiyle 50 000 liraya çıkarılmasına zaruret vardır. 

Fasıl 421 - Madde 14 — Millî Kürüphane umumi masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

150 000 200 000 50 000 
Millî Kütüphane için görülen 50 000 liralık fazla tahsisat, halen müessesemizin işgal etmek

te olduğu binaya ek olarak inşa edilen binanın istilzam ettiği masrafları karşılıyacaktır. Aşağı 
yukarı asıl binanın hacmi kadar bir hacma malik bulunan bu yeni binanın ilâvesi ile tenvir, tes
hin ve temizlik masrafları büyük ölçüde artmakla beraber bu yeni kısmın muhtelif servisleri ve 
bahusus haritalar, müzik eserleri bölümleri ve yeni katalog servisleri için yaptırılması gerekli 
eşya ve tesislerin icabettirdiği masraflar Millî Kütüphanenin maddesine 50 000 liralık munzam 
tahsisat konulmasını zaruret haline getirmiştir, bu yeni bina ile Millî Kütüphanenin çalışma sa
hası iki misli artmaktadır. Bu yeni bölümde vücuda gelecek olan yeni depolar çok daha fazla 
sayıda kitap satınalınmasım mümkün kılacaktır. 

1955 malî yılı bütçesinden Millî Kütüphaneye verilecek 200 000 liralık ödenekle yapılacak işler 

Lira 

10 000 Isıtma masrafları 
5 000 Aydınlatma masrafları 
5 000 Su, 

. 5 000 Temizlik masrafları, 
2 000 Telefon masrafları, 
3 000 Kırtasiye masrafları 

10 000 Namıkkemal ve Yenidoğan ödünç Kitap Verme servisleriyle çocuk kütüphanesinin 
masrafları, 

20 000 Cilt atelyesi için malzeme masrafları, 
25 000 Mikrofilm, fotokopi atelyesi için malzeme masrafları, 
40 000 Kitap satmalma masrafları, 
15 000 Periyodikler abone masrafları, 
10 000 Türkiye Makaleler Bibliyografyası ve Türkiye bibliyografyalarının neşir masrafları, 
50 000 Ek binanın tefrişi ve müzik eserleri bölümü ile diğer servislerin tesisat masrafları. 

200 000 Yekûn. 
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Fasıl 422 -—Güzel Sanatlar Akademisi umumi masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

250 000 320 000 70 000 

1948 Nisanının 1 nci günü vukua gelen yangın sonunda Akademi binası ile birlikte lâboratu-
lar, bölüm kütüphaneleri ve bütün demirbaşlar yanmıştır. Bu tarihten sonra verilmiş olan cüzi tahsi
satla ne kütüphane ve ne de lâboratuvarlar ihya edilebilmiş ve ne de zaruri demirbaşlar tamamla
nabilmiştir. Geçen yıl denk bütçe mülâhazasiyle temin edilen 250 000 lira tahsisatla ancak cetvelde 
işaret .edildiği veçhile 50 000 liralık demirbaş alınmış ve kitaplık için de 44 000 lira ayrılmıştır. 

Preyaksyonlu salonlara ve atelyelere ve diğer odalara konulması zaruri bulunan yerlerine 
30 000 liraya temin edileceği göz önünde bulundurulursa yangından sonra 100 den ziyade oda ve 
salonları ile mefrusatsız bir halde bulunan Akademinin ders yapabilir bir hale getirilebilmesi için 
ne miktar demirbaş ödeneğine ihtiyaç olduğu meydana çıkar, bu sebeple 1955 yılında demirbaş 
noksanını kısmen karşılamak üzere 94 000 liralık bir tahsisat konulmuştur. Diğer taraftan kütüp
hane de aynı durumdadır. Geçen sene 44 000 lira sarfı ile alınmış olan kitaplar, bölümlerin ihtiya
cını karşılıyamamıştır. Tamamı ile yabancı memleketlerden getirilmekte olan mehaz kitapların bir 
kısmı koleksiyon halinde bulunduğundan külli bir paraya temin edilmektedir. Bu sebeple bu yıl-
ki bütçeye kitaplık için 56 899 lira koymak zaruretinde kaldık. Yukarda arz edildiği gibi tahsisat
la ilgili tesisat ve çeşitli atelye ve ders levazımından mahrum bulunan Akademi için geçen yıl te
sisata karşılık 30 000 ve atelye ders levazımına karşılık olarak da 42 910 lira konulmuşsa da bu 
paralarla cüzi tesisat yaptırılmış ve atelye ve ders levazımının bir kısmı temin edilebilmiştir. Bu 
sebeple 1955 yılı bütçesine £edrisatla ilgili tesisat için 30 000 lira, atelye ve ders levazımı için de 
43 000 lira koymak zaruretinde kaldık, önümüzdeki yıllarda da bütçeye konulacak tahsisatlarla 
atelye levazımı, demirbaş eşya ve kitaplığın tamamlanması cihetine gidilecektir. Diğer taraftan • 
müteferrika, temizlik ve kırtasiye ve bahçe bakımı için geçen yıl bütçesine konulan 10 700 lira 
kâfi gelmemiştir. 

100 den ziyade odanın ve salonların sık sık temizlettirilmesi gerek Akademi ve gerekse fesim 
müzesi binalarını ihtiva eden gayet geniş iki bahçenin bakımı ve her iki müessesenin kırtasiye ve 
müteferrikasının sağlanması yıllardan beri edinilen tecrübelere müsteniden asgari 20 000 liraya 
mal olmaktadır ki, 1955 yılı bütçesine bu miktar bir ödenek koymak zaruretinde kaldık. Geçen se
ne bütçeye koymuş olduğumuz elektrik, su paraları kâfi gelmemiştir. Sarfiyata dayanılarak bu 
yıl bütçesine ilâveler yapmak mecburiyetinde kaldık. Bu sebeple 1955 yılı bütçesi geçen yıla naza
ran 70 000 liralık bir fazlalık göstermektedir. Cetveli aşağıdadır. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

Hizmetin mahiyeti : 

Yakacak 
Elektrik 
Su masrafları 
Küçük onarımlar 
Telefon kurma ve konuşma 
Müteferrika ve temizlik, kır
tasiye, bahçe bakımı 
Demirbaş 
Canlı modeller 
Burs (fakir öğrencilere yar
dım) 
Kitaplık, yayın ve müze için 
sanat eserleri mübayası 
Tesisat 
Her çeşit atelye ve ders 
levazımı 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

34 101 
10 000 
6 500 
9 000 
2 800 

10 700 
94 000 
20 000 

3 000 

56 899 
30 000 

43 000 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

31 105 
6 885 
3 500 
8 410 
2 800 

10 700 
50 575 
16 000 

3 000 

44 115 
30 000 

42 910 

• 

Fazlası 
Lira 

2 996 
3 115 
3 000 

590 
__ 

— 
43 425 
4 000 

_ 

12 784 
— 

90 

yekûn 320 000 250 000 70 000 

Fasıl 423 — Biyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası umum masrafları 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 
tm • • » 

20 000 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

40 000 

Fazlası 
Lira 

20 000 

1. Orkestranın nefesli ve yaylı sazları tamir ettirilmek suretiyle yıllardan beri kullanılmakta
dır. Halbuki bu sazlar artık tamir ettirilemez bir hale gelmiştir. Bu âletlerle önümüzdeki sezon 
faaliyet gösterilmesi imkânsızdır. Bir kısım âletlerin yenilenmesi için 15 000 liralık tahsisata şid
detle ihtiyaç vardır. 

Orkestra üyelerine her iki senede bir birer tekim, frak ve smokin ve her üç yılda bir olmak 
üzere de palto yaptırılması 1602 sayılı Kanun icabıdır, tahsisatın bariz kifayetsizliği muvacehesinde 
kanun hükmünün yerine getirilmesi mümkün olamamıştır. Sık sık resmî davetlere icabete mecbur 
olan orkestra üyelerinin gerektirdiği şekilde giy.'nebilmeleri zaruri ve kanun icabıdır. Bu vecibenin 
yerine getirilmesi için asgari hesapla 19 338 liralık giyim tahsisatı konulmasına lüzum ve zaruret 
vardı*. 
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Tahsisatın sarf yerleri aşağıdadır : 

Hizmetin mahiyeti Lira 

Telefon kurma ve konuşma 662 
Enstrüman ve bunlarla ilgili eşyanın nakli, temizlik işleri, iş elbiseleri, kırtasiye ve mat
bu evrak, kitaplık, müzik notlarının temini, programların teksiri, klâsik eserlerin muh
tevi plâkların temini. 5 000 
17 yıldan beri kullanılan ve artık tamir kabul etmez bir hale gelen ve bilhassa nefesli 
sazların yeniden temini 15 000 
1602 sayılı Kanun gereğince orkestra üyelerine verilecek melbusat (1) 19 338 

Yekûn 40 000 

Fasıl 425 - Madde 11 — Ecnebi memleketlerdeki öğrencilerin her çeşit masrafları 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

73 500 82 O00 8 500 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hesabına 5 i İngiltere, 5 i Fransa ve 2 si Amerika'
da olmak üzere 12 öğrenci okumaktadır. Amerika'da okuyan bir öğrenciye ortalama olarak 8 5O0 
lira ve diğer memleketlerde okuyan öğrencilere ise ortalama 6 500 lira verildiğine göre : 8 500X2 
=17 000, 6 500X10=65 000 lira : 17 000+65 000=82 000—73 500=8 500 lira açık olduğundan 
ilâvesi zaruridir. 

Fasıl 426 — Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu Umumi masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

178 250 228 250 50 000 
1. Biri Ankara, biri istanbul ve biri de İzmir'de olmak üzere üçü sağırlar ve keza biri An

kara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu olmak üzere halen dört müessesede 300 çocuk yetiştiril
mektedir. 

(1) Giyeceğin beyanı : 85 üye için ortalama 140 Ura hesabiyle diktirme ve iskarpin 
parası 85X140= 19 000 

85 üye için 35 liradan 2,5 metre kumaş 85X8?',5= 7 438 

19 338 
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2. 1955 yılı bütçesine konulan tahsisat 350 çocuğun yetiştirilmesine göre hesabedilmiştir. 

1953 yılma göre 1954 yılındaki fiyat yükselişleri sebebiyle 1955 teklifi ona göre yapılmıştır. 

öğrenci Günlük iaşe Tutarı 
Hizmetin mahiyeti Sayısı- Lira K. Gün Lira K. 

50 

Yiyecek 
Giyecek 
Aydınlatma ve ısıtma 
Kitap, kırtasiye ve ders levazımı 
Revir - ilâç masrafları 
Tedavi yolluğu 
Harçlık 
öteberi masrafları (5 müesseseye 1 000 lira hesa
biyle) 
Tesis ve demirbaş (her birine 2 000 lira hesabiyle) 
Tamirat ve tadilât (her birine 5 215,36 lira hesa
biyle) 
Nakil masrafları (her birine 500 lira hesabiyle) 

350 " 1 
350 140 
350 r-
350 ' 15 
350 — 
350 5 
350 2 

5387 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri hükümlerine göre yapılan 
ve aileleri tarafından ödenecek bakım masraflarına kaı 

30 
— 
25 
— 
12 
— 
— 

365 

365 

365 

yardımlara 
rşılık tenzil edilen 

Yekûn 

166 075 
. 49 000 

,31 937 
5 250 
4 200 
1 750 
8 400 

5 000 
10 000 

26 076 
2 500 

310 189 

—81 939 

228 250 

80 

30 

30 

Fasıl 428 — Kamp masrafları 
1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

10 000 20 000 10 OÜö 

Geçen yıllarda kamp masrafları olarak bütçeye konulmuş olan 10 000 liralık tahsisat ihtiyaca 
cevap vermemiştir. Birçok oymakların tatil aylarında kamp kurma talepleri ödenek yetersizliği 
dolayısiyle reddedilmiştir. 

izcilerin kendi paraları ile açtıkları kampların kuruluş masraflarına karşılık olmak üzere an
cak 400 - 500 lira yardım yapılabilmekte, sağlık ve memleket müdafaası bakımından çok önemli 
olan kamp faaliyetleri bütün okullara teşmil edilememektedir. Bu itibarla kamp masrafları olarak 
bütçede yer alan 10 000 liranın 20 000 liraya çıkarılması zaruridir. Bu 20 000 liradan 7 500 lira
sının kamp faaliyetlerine, 7 500 lirasının öğretmen okulları müfredat programında yer alan izci
lik ve yavrukurt çalışmalarının diğer faaliyetlerine ve malzemelerinin teminine, geri kalan 5 000 
lirasının da okul spor yurtları yönetmeliğine göre yapılması gereken okullararası beden eğVH.mi fa
aliyet ve müsabakalarına seri edilecektir. 
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Fasıl 453 - Madde 40 — Kültür münasebetiyle umumi masrafları 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

130 000 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

260 000 

Fazlası 
Lira 

130 000 

Memleketimizin yabancı memleketlerle olan kültür temasının gim geçtikçe artması dolayısiyle ge
rek Hükümetimiz ve gerek vekâletimiz adına yabancı memleketlerle kültür temasları ve anlaşmalar 
için yapılması mukalder seyahatler ödeneğin müsaadesizliği sebebiyle yapılamamaktadır. Bu hal kül
tür münasebetlerimizden beklenilen faydayı sağlıyamamaktadır. Kültür münasebetlerimizin verimli 
bir şekilde tedvir ve temsil edilebilmesi için aşağıda müfredatı yazılı ödeneğin kabulü zaruridir. 

Mütekabiliyet esasına göre Hükümetimiz hima
yesinde okuyan öğrenciler 

Mütekabiliyet esasına göre Hükümetimiz hima
yesinde okuyan öğrenciler 

Hükümetimiz himayesinde okutulan ve okutul
ması düşünülen öğrenciler 

Hükümetimiz himayesinde okutulan ve okutul
ması düşünülen öğrenciler 

Hükümetimiz himayesinde okutulan ve okutul
ması düşünülen öğrenciler 

Hükümetimiz himayesinde okutulan ve okutul
ması düşünülen öğrenciler 

Hükümetimiz himayesinde okutulan ve okutul
ması düşünülen öğrenciler 

Hükümetimiz himayesinde okutulan ve okutul
ması düşünülen öğrenciler 

Milletlerarası Üniversiteler Derneğinin İkinci Genel Konferansi 1955 yılı Eylül ayın
da İstanbul'da yapılacağından bu konferansa iştirak edecek yabancı memleketlerin tem
silcilerine yapılacak ağırlanma masraflarına karşılık olmak üzere 

Memleketimizi ziyaret edecek olan kafilelerin ağırlanma masrafı ile yabancı memleket
lere gönderilecek öğrenci kafilelerimizin masraflarına karşılık olmak üzere 

Hükümetimizin himayesine alınmak suretiyle memleketimizde okutulacak olan 21 Çin -
Türkistanlı öğrencinin masraflarına karşılık olmak üzere : (Her öğrenci için 1950 lira 
hesabiyle) 

Hare 

Giyim bedeli 

Kitap parası 

Palto paraisı 

11X235X12=* 

1X170X12=-

70X125X12= 

70X100 = 

70X200 = 

70X100 = 

70X100 = 

Dönüş yol parasıi 5X200 

31 020 

2 040 

105 000 

7 000 

14 000 

7 000 

7 000 

1 000 

30 000 

15 000 

40950 

Yekûn 260 000 
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Fasıl 453 - Madde 50 — Türkiye'de toplanacak kongre ve konferansların her çeşit masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 10 000 10 000 

1955 Eylülünde Ankara'da bir (Toplum kalkınma) konferansı yapılacaktır. Türkiye, Yunanis
tan, Yugoslavya, îran ve İsrail'in iştirak edeceği bu konferans için davetçi memleket olmayı Tür
kiye kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler ve Hariciye Vekâleti tarafından izhar olunan arzu üzerine 
bu konferansın tertibi işini, diğer ügüi vekâletlerin de iş birliği ile, Maarif Vekâleti üzerine al
mıştır. Konferansın yolluk, yevmiye, yabancı büro personeli ve saire gibi esaslı büyük masrafları 
Birleşmiş Milletlerle iştirak edecek diğer devletler tarafından karşılanacak olmakla beraber, davetçi 
memleket olan Türkiye'nin de bâzı masraflar yapması iktiza edecektir. Bu gibi masrafları kar
şılamak üzere 1955 yılı Bütçesinde «Türkiye'de toplanacak kongre ve konferansların her çeşit 
masrafları» namı altında yeniden açılan bu maddeye 10 000 liranın konulması zaruri görülmüş
tür. 

Fasıl 458 - Madde 10 — Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü 

masrafları 
1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

5 700 15 700 10 000 

Sergi giderleri bugüne kadar bütçeye konulan 5 700 liralık tahsisatla ancak Ankara'da bir sergi 
açılmasına imkân vermektedir. Devlet Resim ve Heykel Sergisi 1954 yılı içinde Eskişehir, Bursa 
ve İstanbul'a götürülmek suretiyle bütün yurda teşmil hususunda mühim bir adım atılmış bulun
maktadır. 1955 yılında bu sergiyi en aşağı 3 vilâyete daha götürmek kararındayız. Bu sergilerin 
kurulabilmesi için nakil ücreti ile her türlü masraflarına karşılık olmak üzere 1955 yül için bu 
maddeye 15 700 lira konulmuştur. 

Fasıl 476 * Madde 10 — Kurslar umumi masrafları 

1954 yüı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

200 000 280 000 80 000 

1954 yılı Bütçesiyle bu maddeden alınan 200 000 liralık ödenekle iş dersi, fizik,, Türkçe öğretim 
metotları, lisan, ticaret, Ankara bölgesi arkeolojik gezisi, izcilik, çeşitli meslek yetiştirme yurtları, 
rehberlik, birleştirilmiş sınıflarda öğretim, Türkçe öğretim metotları, seminer, ortaokul öğretmeni, 
İngilizce kursları açılmıştır. 

öğretmenlerimizin yeni metotlara alıştırılmaları, meslekî bilgilerinin artırılmaları bakımından 
bu gibi kurslardan çok faydalanmaktayız, önümüzdaki yılda da yeni yeni kurslar açabilmek ve ba 
kurslara iştirak edecek öğretmenlerin yevmiyeleri 6245 sayılı Kanunun 37 nci maddesi mucibince 
tesbit olunan miktarlarda ödenebilmek üzere bu maddedeki ödeneğin 80 000 lira ilâvesi suretiyle 
280 000 liraya çıkarılması lâzımdır, N 
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Fasıl 476 - Madde 20 — Meslekî ve Teknik kurslar 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 155 700 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

1 255* 700 

Fazlası 
Lira 

100 000 

Halkımız tarafından fevkalâde rağbet gören meslekî kurslara ilâveten 1954 ilâ 1955 öğretim 
yılında yeniden açılması kararlaştırılan kursların istilzam ettiği masrafları karşılamak maksadiyle 
bu maddeye 100 000 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Mevcut kurslar 

Kursun mahiyeti Aded 

Her bir kurs için 
lüzumlu tahsisat Tutarı 

Lira Lira 

Köy kadınları gezici kursları 
îlce kadınları,gezici kursları 
Gezici köy demirciliği ve marangozluğu kursları 
îlce demircilik ve marangozluk kursları 
Yapı kursları 
Halk eğitim meslek kursları 
Ticaret öğretim kursları 
Endüstri ve esnaf kursları 
öğretmen tekâmül kursları 

Yeniden açılacak kurslar 

Kursun mahiyeti 

10. Köy kadınları gezici kursları 
11. İlce demircilik ve marangozluk kursları 
12. Gezici köy marangozluk kursları 
13. Yapı kursları 
14. Halk eğitim meslek kursları 
15. Ticaret öğretim kursları 
16. öğretici filimler merkezinde açılacak kurslar 
17. Kurs kütüphaneleri masrafları 
18. İstanbul'da Hilton Otelinde açılacak turizm ve otelci

lik kursları için 

395 
135 
135 
27 
29 
80 
30 
.10 
15 

876 

Aded 

30 
5 
20 
10 
20 
30 
— 
65 

—: 

600 
600 

1 600 
2 500 
2 500 
1 000 
500 

1 500 
7 000 

Yekûn 

Her bir kurs için 
lüzumlu tahsisat 

Lira 

2 000 
4 000 
3 000 
3 000 
1 000 
1 000 

— 
300 

— 

237 000 
81 000 
248 000 
67 500 
72 500 
80 000 
15 000 
15 000 
105 000 

921 000 

Tutarı 
Lira 

60 000 
20 000 
60 000 
30 000 
20 000 
30 000 
40 000 
19 000 

55 200 

180 T*kun 1.255 70Ö 



— 263 — 
Fasıl 608 — Türk Dili ve Kültür dersleri öğretmenlerinin maaşları için özel okullara yardım 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

516 400 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

541 400 

Fazlası 
Lira 

25 000 

Bu okullarda her yıl yeni sınıflar açılmakta Türkçe ve Türkçe kültür saatleri de buna göre art
maktadır. Geçen yıl yeni açılan okul, dersane, ilâve şubeler dolayısiyle Türkçe ve Türkçe kültür ders 
saatlerinde ilklere 219, ortalara 11, liselere de 10 saatlik bir artış vardır. Bu artış nazarı itibara alına
rak 1955 ders yılında yeniden açılacak sınıflar için 25 lira konulmuştur. 

Aylık 
Haf- ders saat ba-

talık ders şma verilen Yıllık ücret 
Okul sayısı 

İlkokullar 
İzmir : 2, Çanakkale : 6, 
İstanbul : 79 
Ortaokullar : 
Çanakkale : 1, İstanbul : 12 
Liseler : 
İstanbul : 10 
1955 ders yılında yeniden 
açılacak sınıf ve şubelerin 
tutarı 

saati tutarı 

4 421 

402 

304 

ücret 

8 

10 

12 

tutar 

424 416 

48 420 

43 776 

25 000 

Yekûn 541 432 

Fasıl 611 —- Devlet Tiyatrosuna yardım 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 650 000 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

3 450 000 

Fazlası 
Lira 

1 850 000 

Devlet Tiyatrosunun 1955 ylmda tahakkuk edecek umumi masraflarının karşılanması maksadiyle 
1 850 000 lira ilâvesiyle 3 450 000 liralık yardım yapılmasına lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl 612 — Unesco Türkiye Millî Komisyona yardım 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

50 000 

1955 yılı 
teklifi 
Lira 

60 000 

Fazlası 
Lira 

10 000 

Unesco Türkiye Millî Komisyonu ayrı bir binaya taşıdığı için bu komisyonun her türlü masraf
ları ile orada çalışan memur ve hizmetlilerin ücretlerini karşılıyabilmek üzere bu fasla 10 000 li
ranın lâvesi lüzumludur. 
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Unesco Türkiye Millî Komisyonunun 1955 yılı bütçe teklifi 

Ücretleri : i 

Sekreterin aylığı 
Sekreter Y. 
Sekreter daktilosunun aylıkları 
Mutemedin aylığı 
Odacının aylığı 
Büro giderleri : 
Büronun kirası 
Telefon kirası 
Elektrik ve havagazı 
Temizlik masrafları 
Kırtasiye masrafları : 
Kırtasiye masrafları 
Kültür Dünyası Dergisi masrafları 
Baskı masrafları (muhtelif broşürler) 
Posta ve telgraf masrafları 
Döşeme ve demirbaş 
Muhtelif dergi ve mecmuaların abone masrafları 
Ankara'daki 9 üyenin 6 defa istanbul'da / 

yapılacak olan yönetim kurulu toplantıla
rına katılmaları için 225,00 X 9 X 16 = 12 150 
İstanbul'daki 6 üyenin altı ,defa Ankara'
da yapılacak olan yönetim kurulu toplan
tılarına katılmaları için 225,00 X 6 X 6 = 8 100 
Genel kurul üyelerinin yllukları için (94) 
üye 6 350 

l" Umumi yekûn 60 000 

Bir aylığı 
Lira 

650 
209 
481 
180 
100 

355 
50 
25 
25 

50 
300 

75 

fları 

K. 
Yıllık 

Lira K. 

7 800 
2 508 
5 772 
2 160 
1 200 

4 260 
600 
300 
300 

600 
3 600 
2 000 
900 
600 

, 800 

Fasıl 613 — 5830 sayılı Kanunla hazineye intikal etmiş olan binalardan halk eğitim merkezi 
olarak çeşitli kültür hizmetlerinde kullanılacak olanlarla halk dersanelerinin ve okuma odaları

nın her türlü masraflarını karşılamak maksadiyle vilâyet ve kazalara yardım 

\ 1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

100 000 

1955 yık 
teklifi 
Lira 

300 000 

Fazlası 
Lira 

200 000 

5830 sayılı Kanunla hazineye intikal etmiş olup îcra Vekilleri Heyeti kararı ile mahallin 
çeşitli kültür hizmetlerinde, (muhtelif kurs, konferans, sergi, müsamere, toplantı ve törenlerin 
yapılması, öğretici filimlerin gösterilmesi ve her türlü halk eğitimi faaliyetlerinde) birer «halk 
eğitimi merkezi olarak kullanılmak üzere geçen yıllarda vekâletimize tahsis edilmiş bulunan Edir
ne, İzmir, Kadıköy, Kastamonu, Ordu, Samsun, Seyhan ve Trabzon eski Halkevi binalarında 
istenilen şekilde faaliyet gösterilmesini, okuma odalarının faaliyete geçirilmesini ve halk ders
hanelerine gereken yardımın yapılmasını sağlamak maksadiyle 1954 yılı bütçesinin 613 
ncü faslına 100 000 liralık ödenek konulmuştur. Bu miktar ödenekle yukarda adları yazılı 
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bulunan sekiz halk eğitim merkezinin çeşitli ihtiyaçları ile okuma odaları ve halk dershaneleri 
ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olamamıştır. Bu yüzden valiliklerden ödenek verilmesi hakkın
da birçok yazılar alınmış, tahsisatın kifayetsizliği sebebiyle tatmin edici cevaplar verilememiş
tir. Bu itibarla halkımızın umumi kültür seviyesinin yükselmesinde önemli hizmet görecek olan 
halk eğitim merkezlerinin ve okuma odalarının verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağ
lamak, bunların önümüzdeki yıl, sayılarını artırmak ve halkımızı ümmîlikten kurtaracak olan 
halk dershanelerinden çok miktarda açabilmek için 1955 yılı bütçemizin 613 ncü faslına halk 
eğitim merkezlerine, okuma odalarına ve halk dershanelerine yardım maksadiyle 300 000 lira
lık ödenek konulmasının zaruri olduğu neticesine varılmıştır. 

Halk eğitim merkezinin bulunduğu vilâyet: 

Edirne 
İzmir 
Kadıköy 
Kastamonu 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Trabzon 
önümüzdeki 
halk eğitim 

yıl açılacak 
merkezlerinin 

masrafları için 
Okuma odaları ihtiyacı için 
Halk dersan elerine yardım 

Yekûn 

Fasıl 701 - Mad 

Onarım 
Lira 

3 000 
4 000 
5 000 
3 000 
3 000 
4 000 
5 000 
3 000 

20 000 
— 
— 

50 000 

Personel 
Lira 

6 000 
7 500 
6 000 
6 000 
5 000 
5 500 
4 000 
4 500 

10 000 
— 

50 000 

104 500 

de 10 — Devlet malı 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 

Aydınlatma 
yakacak 
Lira 

4 000 
5 000 
4 500 
4 000 
4 000 
3 500 
3 000 

4 000 
9 500 

— 
— 

41 500 

Kitap, 
Kırtasiye, 
haberleşme 

Lira 

600 
700 
600 
600 
700 
800 
800 

700 
2 000 

50 000 
— 

57.500 

Müteferrik 
Lira 

5 000 
4 000 
5 500 
6 500 
4 500 
4 500 
4 000 

4 000 
8 500 

— 
— 

46 500 

olan binaların onarım masrafları 

1955 yılı 
teklifi Fazlası 
Lira Lira 

Toplam 
Lira 

18 600 
21 200 
21 600 
20 100 
17 200 
18 300 
16 800 

16 200 
50 000 
50 000 
50 000 

300 000 

810 000 1 810 000 1000 000 
Binaları hazineye ait olup, esaslı surette tamir ve tadile muhtaç olan okul ve müesseselerimizin elve

rişli şartlar altında verimli bir şekilde çalışmalarını teminen 2 099 910 liralık onarma ödeneğine lüzum 
var ise de, en lüzumlularının yaptırılabilmesi için bu maddeye 1 000 000 lira zam yapılmasına za
ruret vardır. 
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Fasıl 743 - Madde 10 — Ortaokul binası yaptıran müteşebbis demeklere yardım 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 500 000 1 900 000 400 000 

Bu bölümden gecen yıl 3 400 000 liralık bir ihtiyaç tesbit edilmiştir. 1954 bütçesiyle bu mikta
rın 1 500 000 liralık kısmı karşılanmış, geri ikalan 1 900 000 liraya ilâveten sonradan yapılan mü
racaatlarla ihtiyaç miktarı 2 195 522 lirayı bulmuştur. 

Dernekler tarafından evvelce inşa ettirilen ve içinde halen öğretim yapılan ortaokul binalarının 
birçok noksanları vardır. Yardım teminindeki müşkülât dolayısiyle bu noksanların mahallî yardım
larla ikmallerine imkân kalmamıştır. 

Hali inşaada bulunan binaların sayısı da epeyce bir yekûn tutmaktadır. Burada teşvik mahiye
tinde Vekilliğimizce yardım yapılması gerekmektedir. 

Mahallî gayret ve teşebbüslerle vücuda getirilen ve getirilmekte olan bu kıymetli eserlerin ikmal
lerine yardım olmak üzere bu madde 400 000 lira fazlasiyle 1 900 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl 743 - Madde 20 — ilkokul binası yaptıran müteşebbis derneklere yardım 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

633 386 1 133 386 500 000 

Mevcut şehir ve kasaba okulları, bu kasabalarda bulunan tahsil çağındaki çocukların hepsini isti-
abedememekte ve bu yüzden birçok yerlerde çift tedrisat yapılmasına rağmen yine bir kısım öğ
renciler okul dışı kalmaktadır. Bu bakımdan mahallî teşebbüsler gittikçe artmakta ve bugün yurdu
muzun muhtelif kasabalarında 88 aded Okul Yaptırma Derneği kurulmuş bulunmaktadır. 

Bu derneklerin vekâletimize bu yıl yapmış oldukları teklif 3 729 000 liradır. 1954 bütçesiyle 
bu paranın ancak 633 386 lirası karşılanabilmiş bulunmaktadır. Mahallî teşebbüsleri teşvik maksa-
diyle geçen seneye nazaran 500 000 lira fazlasiyle 1 133 386 liraya ihtiyaç vardır. 

Fasıl 751 — Lise ve ortaokullar için satınalınacak her çeşit dersane, yatakhane, mutfak ve hastane 
gereçleri, döşeme, demirbaş ders aletleri masrafları 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

600 000 1350 000 750 000 

Bu bölümden alman ödenekle 4 yıldan beri okullarımıza fizik - kimya, tabiye, iş atelyesi, ders 
aleti, tesis eşyası sağlanmaktadır. Okullarımızın bu ihtiyaçları, henüz temin edilememiştir. Bu 
bölümden alman ödeneğin tamamının ders aletlerine tahsisi dolayısiyle mevcut okullarımıza tesisat 
malzemesi satınalmmak üzere vekâletimizce ödenek ayrılması mümkün olamamaktadır. Okullarımız
da yıllardan beri kullanılan okul eşyasının mühim bir kısmı artık kullanılamıyacak hale gelmiştir. 
Bilhassa sıra, dolap, yazı masası, yazı tahtası, tabura, soba, sandalye gibi mübrem ve zaruri eşya 
ile okul binalarının yangın felâketlerinden korumak üzere yangın söndürme alet ve malzemesine 
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okullarımızın pek çok ihtiyaçları olduğu gibi, yeni açılan ve açılacak olan okullarımızın da bu eş
yaya ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçların acilen temini için bu bölümdeki ödeneğin 750 000 lira 
ilâvesi suretiyle 1 350 000 liraya çıkarılması gerekmektedir. 

Fasıl 772 — Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 000 000 4 000 000 3 000 000 

Atatürk Üniversitesinin kurulacağı dört Doğu ilinde tesisler için ilmî heyetin istimlâkine karar 
vermiş olduğu 12 131 884 metre kare araziden bugüne kadar 2 956 607 metre karesi istimlâk edil
miştir. 666 080 lira ödenmiştir, önümüzdeki yıl da geri kalan 10 000 000 metre kareye yakın 
arazi bedelinin ödenmesi, Atatürk Üniversitesi için Amerika'dan eelbedilecek mütehassısların Tür
kiye'den Amerika'ya gönderilecek elemanların yolluk ve her türlü masrafları, etüd yapmak ve in
celemelerde bulunmak üzere Amerika'ya gönderilecek heyetlerin, kongrelere iştirak edecek yabancı 
uzmanların memleket içinde yapacakları gezi için yolluk ve diğer masraflarının karşılanabilmesi 
için eskisine ilâveten 4 000 000 liralık bir ödeneğe şiddetle ihtiyaç vardır. 

Fasıl 773 — Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu döner sermayesine 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 50 000 50 000 

5387 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükümlerine göre Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu 
döner sermayesi için yeniden açılacak 773 ncü fasla 50 000 liranın konulması zaruri görülmüştür. 

Fasıl 741 - Madde 18 — Yapı işleri ve esaslı onarımlar 

1954 yılı 1955 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 10 232 000 10 232 000 

1954 yılı yapı programına alınıp şimdiye kadar inşasına geçilmiyen ve 1953 yılında yaptırılması
na başlanıp bu yıl inşası devam eden ve önümüzdeki yıl ikinci kısımlarının inşası zaruri olan yapı 
işleriyle, okullarımızın harap binalarının, bozuk olan elektirik, kalorifer tesisatının esaslı surette 
onarılması, elverişsiz okul binalarma pavyon ilâve edilmesi veya yeni bina yaptırılması için Nafia 
Vekâleti bütçesine konular 2 032 000 liraya ilâveten 10 232 000 liranın konulması zaruridir. 



Fasıl 741 

1954 yılı 
tahsisatı 

Lira 
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- IVIadde 19 — öğrenci yurtları 

1955 yılı 
teklifi Fazlası 
Lira Lira 

— 200 000 200 000 

Gümüşsüyü Yurduna bir kat ilâvesi ile yanan Çemberlitaş Yurdu arasına yeniden yaptmlacak 
Kız Yurdunun ilk kısmı için Nafıa Vekâleti bütçesindeki öğrenci yurtlan maddesine 200 000 liranın 
konulması lüzumlu görülmüştür. 

NAFIA VEKALETİ 

F. M. 

101 5875 sayılı Kanun gereğince ayda 450 lira hesabiyle Vekile verilmesi lâzımgelen tahsi
satın bir yıllık karşılığıdır. 

201 11 3656 sayılı Kanunla bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4646, 4884 ve 5380 
sayılı kanunlarla kabul olunan kadrolardan 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvel ile mevkuf tutulan kadroların dışında kalan fiilî kadrolann yıllık tutar
lan aşağıda gösterildiği üzere (1 171 800) liradır. 

D. 
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kadro 

3 
15 
23 
27 
22 
27 
21 
29 
14 
36 
16 
14 

Aylığı 

825 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

Aylık 
tutarı 

S 625 
11 250 
14 375 
14 850 
10 450 
10 800 

7 350 
8 700 
3 500 
8 100 
3 200 
2 450 

300 53 247 97 650X12=1 171 800 
Teklif olunan tahsisat bu kadroların yıllık tutarlariyle 4598 sayılı Kanun gereğince bulunduk

ları kadrolarda 1 ve 2 üst derece farkı alanların tahsisatı ve 6211 sayılı Kanun mucibince memurlara 
verilmesi lâzımgelen üç aylık nispetindeki tahsisatın karşılığıdır. 

3656 sayılı Kanunla bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 3711, 4644, 6129, 6204, 6418 
ve 6419 sayılı kanunlarla kabul olunan kadrolardan 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvel ile mevkuf tutulan kadroların dışında kalan kadrolann yıllık tutarlan aşağıda gösteril
diği üzere (1 921 200) liradır. 
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(L) Fiilî 

Derece Aylık Aded cetveli kadro Aylığı Aylık tutarı 
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3 
14 
1 
3 
10 
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39 

10 
35 
45 
68 
78 
90 
54 
51 
32 
2 

465 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

6 250 
19 250 
21 375 
27 200 
27 300 
27 000 
13 500 
11 475 
6 400 
350 

160 100 X 12 = (1 921 200) 

P. M. 

Teklif olunan tahsisatın geçen yıl tahsisatına nazaran fazla olması, 4598 sayılı Ka
nun gereğince 1955 malî yılı içinde üst derece maaşına müstehak olaracaklara tediyesi 
lâzımgelen aylık farkları ile 6211 sayılı Kanun mucibince memurlara verilmesi lâ-
zımgelen üç aylık nispetindeki tahsisatın yıllık tutarı karşılığı olup 1955 malî yılı 
içinde (L) cetvelinden hiçbir kadro serbest bırakılmış değildir. 

21-22 Halen merkezde açık maaşı alan kimse olmadığı için tertipleri muhafaza etmek üze
re birer lira tahsisat konulmuştur. 

202 11 1954 malî yılı bütçesine konulan (224 980) lira ile 1955 teklifi arasındaki (57 395) 
liradan (58 475) lirası 6211 sayılı Kanun mucibince hizmetlilere verilmesi lâzımgelen 3 
aylık nispetindeki tahsisat, (600) lirası şoför ücretine yapılan 50 lira zammın karşılı
ğı olup, geri kalan (320) lira da merkez kadrolarından vilâyet kadrolarına ve vilâyet 
kadrolarından merkez kadrolarına nakil olunan hizmetlilerin ücret farklariyle intibak 
farkı olarak 1954 yılı bütçesine konulan tahsisattan bu yıl kullanılmasına lüzum kal-
mıyan kısmının tenzilinden doğmuştur, 

12 Bu tertipte 1954 malî yılma nazaran (32 115) lira bir fazlalık görülmekte ise de yal
nız 6211 sayılı Kanun mucibince hizmetlilere verilmesi lâzımgelen tahsisat karşılığı 
olarak bu tertibe (39 675) lira ilâve edilmiş bulunmaktadır. Ancak merkez kadrola
rından vilâyet kadrolarına ve vilâyet kadrolarından merkez kadrolarına nakil olunan 
hizmetlilerin ücret farklariyle kaldırılan kadroların tutarları ve 1954 yılı bütçesine in
tibak için konulmuş olup kullanılmasına lüzum kalmıyan kısmın tezili dolayısiyle 
(32 115) liraya düşmüştür. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri kadroları geçen yıl kadrolarının hemen hemen aynıdır. 
Yalnız geçen yıl başlıyan bâzı işler için on aylık olarak alman kadroların 1955 yılın
da senelik olarak kullanılması icabetmektedir. Bu sebeple ve 6211 sayılı Kanun 
mucibince verilmesi lâzımgelen tahsisatı karşılamak üzere bu tertibe (187 098) lira 
ilâve edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri kadroları geçen yıl kadrolarının hemen hemen aynıdır. 
Yalnız geçen yıl başlıyan bâzı işler için on aylık olarak alman kadroların 1955 yılın
da senelik olarak kullanılması icabetmektedir. Bu sebeple ve 6211 sayılı Kanun mu
cibince verilmesi lâzımgelen tahsisatı karşılamak üzere bu tertibe (285 002) lira ilâve 
edilmiştir. <• 
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204 1954 malî yılı içinde Demiryollar ve Limanlar Dairesiyle Yapı ve imar işleri reislik
lerinde çalıştırılan ve 1955 malî yılında da mukaveleleri gereğince istihdamlarına 
devam olunacak yabancı uzmanların ücretlerinin yıllık tutarlarıdır. 

206 11 4598 sayılı Kanun gereğince merkez memurlarının zamma müstahak çocuk adedi, 
1 . IX . 1954 tarihinde alman beyannamelere göre, (291) dir. Bunların yıllık istihkak
ları (34 920) liradır. Yıl içinde doğacak çocuklar da nazarı dikkate alınarak bu ter
tibin tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

206 12 4598 sayılı Kanun gereğince vilâyetlerde çalışan memurların zamma müstahak çocuk 
adedi (590) dır. Bunların yıllık istihkakları (70 800) liradır. Yıl içinde doğacak ço
cuklar için tediyesi icabedecek zam miktarının da (6 200) lira ile karşılanması müm
kün görülmüş olduğundan, geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

206 21 1950 - 1954 yıllarında vukubulan doğum seyrine göre 1955 malî yılı içinde 25 çocuğun 
dünyaya geleceği tahmin edilmektedir. 

22 Vilâyetler teşkilatındaki memurların 1950 yılında (48), 1951 yılında (54), 1952 yılın
da (56), 1953 yılında (38) ve 1954 yılının birinci altı ayında merkeze intikal etmiş 
olan malûmata göre (10) çocuğun dünyaya geldiği anlaşılmıştır. Bu doğum seyri
ne göre 1955 malî yılı içinde (40) çocuğun dünyaya geleceği tahmin edilmiş ve tah
sisat ona göre hesaplanarak bütçeye konulmuştur. 

31-32 1950 - 1954 yıllarının sarfiyat seyrine göre bu tertiplerdeki tahsisatın ihtiyaea kâfi 
geleceği anlaşılmıştır. 

40 1500 ve daha yukarı rakımlı vilâyetlerden, teşkilâtımız bulunan 8 inde çalıştırıl
makta olan memurların adedlerine göre hesaplanmıştır. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince lisan bilen memurlardan memuriyete 
girerken derece almıyanlarla memuriyete girdikten sonra öğrenenlere, yapılacak 
imtihanda muvaffak olmaları halinde, verilmesi icabeden ikramiye karşılığıdır. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin aylık v l ücretlerinden kesilen 
% 5 emekli keseneği ile terfi farkları giriş aidatı aynen devletçe de ödenmektedir. 
Terfi farkları ile giriş aidatı bütçeye konulan maaş ve ücret tahsisatlarının 0,005 i 
olarak hesaplanmaktadır. Ancak bu yıl sözü geçen tertiplere 6211 sayılı Kanun gere
ğince verilmesi lâzımgelen tahsisat da '% 25 hesabiyle ilâve edilmiş olduğundan, 
emekli aidatına tâbi olmıyan bu ı% 25 1er hariç, geri kalan (3 671 990) liranın % 
5,5 i olan (201 960) lira bütçeye konulmuştur. 

210 5027 sayılı Kanun gereğince Vekâlet Müsteşarına ayda (175) lira hesabiyle verilmek
te olan temsil tahsisatının yıllık tutarıdır. 

301 10 1955 malî yılı merkez teşkilâtının tesbit olunan kırtasiye ihtiyacı, bugünkü mer'i fi
yatlara göre, (3 000) liranın çok üstüne çıkmaktadır. Ancak âzami derecede tasarru
fa riayet olunmak ve elde mevcut kırtasiyeden de faydalanmak suretiyle 1954 yılı 
tahsilâtiyle ihtiyacın karşılanmasına çalışılacaktır. 

20 1955 malî yılı içinde rn.t-v.kc7 teşkilâtı için yeniden her hangi bir döşeme satınalınma-
sı düşünülmemektedir. Bu tahsisat ile elde mevcut masa, koltuk gibi döşemeye taal
lûk eden eşyalar tamir ettirilecektir. 

30 Bir kısım dairelerin yazı, cetvel ve hesap makinesi ihtiyaçları ile dairelerde mevcut 
makineler ve demirbaşa taallûk eden diğer eşyanın tamirlerine sarf olunacaktır. 

http://rn.t-v.kc7
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Başlıca sarf mahalli şehir suyu, içme suyu, müteferrik ilân masrafları ve temizlik 
malzemesine taallûk eden ve birçok ahvalde bütçede tertibi bulunmıyan küçük mik
yastaki ihtiyaçların da karşılığı olan bu tahsisat, vekâletçe alman sıkı tedbirler saye
sinde ihtiyacı karşılıyabilecektir. 
1953 malî yılı içinde cereyan bedeli olarak Ankara Elektrik idaresine (9 628) lira 
ödenmiştir. 1955 malî yılında da aynı miktarda cereyan sarf edileceği düşünülerek 
yanacak ampullerin yerlerine de yenilerinin alınmasını teminen (10 000) lira teklif 
edilmiştir. 
Bu tertibe konulan tahsisat ile vekâlet merkez binasiyle şehircilik fen heyetinin iş
galinde bulunan binalar ısıtılmaktadır. Kömür tevzi müessesesince Nafıa Vekâleti
ne ayrılan kontenjan ile bunların tutar bedelleri ve ısıtma için lüzumlu diğer mad
deler ve işlerin müfredat ve tutarları aşağıda gösterilmiştir : 

Kontenjan Fiyatı Tutarı 

Vekâlet 

Şehircilik fen heyeti 

63 200 
132 800 

30 
50 

( 6 
( 24 

10 
300 

67 
39 
51 
43 
67 
39 
80 

4,5 

4 235 
5 148 
1 530 
2 150 

402 
936 
800 

1 350 
449 

17 000 

Kok 
Linyit 

» 
» 

Kok 
Linyit 
Odun 
Kömür nakliyesi 
Küllerin nakliyesi 

Geçen ve eski senelerin sarfiyat seyrine göre bu tertipteki tahsisatın ihtiyaca kâfi gele
ceği anlaşılmıştır. 
Vilâyet nafıa dairelerindeki döşemelerin tamirleri karşılığıdır. 
Nafıa dairelerindeki demirbaşlardan bilhassa yazı ve hesap makinelerinin tamirleri için 
sarf olunacaktır. 
Dairelerin bilhassa temizliği bakımından ihtiyaç bulunan şehir suyu, süpürge, bez, çu
val gibi malzeme ile soba kurma, kaldırma, takvim mubayaası ve buna benzer diğer 
müteferrik masraflar içindir. 
Sarfiyat seyrine göre bu tertiplerdeki tahsisatın kâfi geleceği anlaşılmaktadır. 

Vekâletin merkez ve vilâyetler teşkilâtınca kullanılması icabeden defterlerin ve vekâ
letçe vilâyetlere tamim edilecek formül, talimatname ve direktiflerin malzeme bedeli 
ile baskı ücretleri karşılığıdır. 

Telgrafla muhaberenin çok mühim ve.müstacel hususlara hasrı, acele olmıyan ve kıy
met taşımıyan ve yenisinin gönderilmesi mümkün olan evrakın mahallerine taahhüabsüz 
olarak gönderilmesine başlanılmış olmasına rağmen, yabancı memleketlere yapılan sipa-
ri§l«rin çoğalmış olması yüzünden, bu tertipteki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 
Bu sebeple bu terttibe (5 000) lira fazla tahsisat konulması zorunda kalınmıştır. 

12-21-22 Sarfiyat seyrine göre bu tertiplerdeki tahsisatın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

305 îamir Nafıa Şirketler Baş Komiserliğinin işgal ettiği binanın yıllık kira bedelidir. 
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Merkezde çalıştırılan (D) cetveli müstahdemlerine verilmesi mûtat olan giyim eşyası
nın bedelleri karşılığıdır. Hesabı aşağıda gösterilmiştir : 

Cinsi , Aded Fiyatı Tutan 

Elbise 
Ayakkabı 
Palto 

67 
67 
21 

8 5 . -
29.— 
85.— 

5 965.— 
1 943.— 
1 785.— 

307.— 

10 000, 

1953 ve 1954 de ayrılanların yer
lerine alınanlara verilecek 
Muhtemel fiyat farkı 

10 

20 

30 

6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yer değiştirme masrafı kabul edilmiş olduğu gibi yev
miye miktarları da artırılmış olduğundan, bu tertibe (26 000) liranın ilâvesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 
6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince yevmiyelerin artırılmış olması dolayısiyle 
(13 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Fiilî kadroda mevcut 10 müfettişin 1955 malî yılı içinde yapacakl'an tahmin olunan 
seyahatlere göre 6245 sayılı Kanun mueibince tahakkuk edecek yevmiye ve yol para
ları aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanmıştır: 

> 

Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
» 

Beher müfettişe vasıta parası ola
rak yılda vasati 1 000 lira hesa
biyle 
Küsurat farkı olarak zarn 

'Kadro 
maaşı 

90 
90 
80 
70 

Bir 
Aded Yevmiyesi günlük 

1 
1 
5 
3 

.-

22 22 
22 22 
19,5 97,5 
17 51 

Seyahat 
günleri 

150 
150 

i 180 
180 

3 300 
3 300 

17 ,550 
10 800 

10 000 
50 

45 000 

40 6245 sayılı Kanunla yevmiye miktarları artırılmış olmasına rağmen bu tertibe fazla 
tahsisat istenilmemiştir. *' * "f! * * " " "'3 '* *" "." " ~ • *•'-x' * '• -

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerin adedlerinde bir değişiklik olmadığından aynen tek
lif olunmuştur. 

11,12 Bu tertiplerdeki tahsisatın ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmaktadır. 

11 Âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle 1954 yılı tahsisatiyle idareye çalışılacaktır. 
12 Bu tertipteki tahsisat hâdiselerin zuhuruna göre harcanmaktadır. Ancak otomobilin 

1953 malî yılında satmalmmış olması dolayısiyle (2 000) liranın kâfi geleceği tah
min edilmektedir. 
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403 Vekâlet makamınca sarf edilmekte olan bu tahsisat ile ziyafet, çelenk bedeli, mü-
samere biletleri, çay, kahve, şeker, sigara gibi izaz ve ikram maddeleri satmalm-

* maktadır. Vekâletin birçok mevzular dolayısiyle yabancılarla temasta bulunması, 
bu tertip tahsisatının artırılmasını icabettirmekte ise de ziyafetlerin çok mübrem 
hallere hasrı suretiyle mevcut tahsisatın kâfi geleceği tahmin edilmektedir. 

420 Atatürk Anıt - Kabir parkının her gün biraz daha genişlemesi dolayısiyle burada 
çalıştırılmakta olan amele adedinin artırılması icabettiği gibi parkın su, gübre ve 
diğer ihtiyaçları da aynı nispet dâhilinde çoğalmakta olduğundan, bu tertibe ge
çen yıla nazaran (70 000) lira fazla tahsisat konulması zaruretinde kalınmıştır. 

421 4623 sayılı Kanun mucibince yer sarsıntısı olan veya olması muhtemel bulunan yer
lerde tesis edilmiş ve edilecek depolarla buralarda stok edilecek yardım malzemesi
nin satmalma bedelleri, yer sarsıntısından zarar görecek yurtdaşlarımıza yapılacak 
yardımlar ve yer sarsıntısına mâruz bölgelerdeki kasabaların harita, plânlama mas
rafları ile tehlikeli bölgelerde fennî tedbirler ve istimlâk bedelleri karşılığıdır. 

451 10 Bu tertipteki tahsisat ile bilhassa meslekî günlük, haftalık ve aylık mecmualarla 
gazetelere abone olunacak ve neşirlerinde memleketimizin bayındırlığı bakımından 
fayda görülen yazı ve kitapların telif haklarının satmalmması temin edilecektir. 

20 Teknik terakkiyatı tâkibetmek ve bunlardan geniş ölçüde istifade etmek üzere alı
nacak yabancı eserlerin tercüme ettirilmesi ve baskı ücretleri içindir. 

452 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle 1954 malî yılı içinde Amerika'ya gönde
rilmiş olan presonelden 1955 malî yılı içinde yurda döneceklerin ve bu yıl zarfında 
yeniden gönderileceklerin yol paraları karşılığıdır. 

453 Maddeleri bulunmıyan ve 1 lira tahsisat konulan bu faslın muhafaazsmda fayda gö
rülmediği için bu tertip kaldırılmıştır. 

476 Memleketin muhtelif yerlerinde açılacak kalfa kurslarının bütün masraflarının kar
şılığıdır. 
Bütçenin tanzimi sırasında miktarının kesin olarak bilinmesi mümkün olmıyan ge
çen ve eski yıllar borçları tertiplerine ihtiyaç nispetinde tahsisat konulması mümkün 

501 olamamaktadır. Ancak bütçeye konulan tahsisatın üstünde borç tahakkuk ettiği 
602 10} takdirde, Bütçe Kanununun verdiği salâhiyete dayanılarak câri yıl bütçesinin taal-

20 lûk ettiği veya tasarrufu mümkün tertiplerinden karşılığı tenzil edilerek bu tertip
lere nakil suretiyle ödenmekte olduğundan bu tertiplere 1954 yılında konulmuş olan 
tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

Yatırımlar 
741 10 Sâri taahhüt bulunmadığı için bu tertibe (1) lira konulmuştur. 

11 • Etimesgut Radyo İstasyon civarında lojman yaptırılması için açılan eksiltme dolayı
siyle girişilecek taahhüdün 1955 malî yılma sirayet edeceği tahmin olunan kısmın be
deli karşılığıdır. ' 5 

12 Bugün için 1955 malî yılma sâri taahhüt mevzuu yoktur; Ancak mukavelesi mucibin
ce 1954 malî yılı içinde tamamlanması lâzımgelen işlerden bir kısmının mücbir sebep
lerle 1955 yılma kalacağı anlaşılmaktadır. 

13 Eksiltmeye çıkarılmış olan Rize ve Bolu adalet binalarının 1955 malî yılma sâri kısım-
lariyle 1954 yılında bitmesi lâzımgelen işlerden bir kısmının mücbir sebeplerle gele
cek seneye intikal etmesi mülâhazasiyle teklif olunmaktadır. 
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14 istanbul Adalet Sarayı birinci kısım inşaat, birinci kısım tesisat ve ikinci kısım inşa
atın birinci bloku için mukavelelerine göre 1955 malî yılı içinde (1 326 162) liranın 
katî olarak tediyesi icabetmektedir.. Bunların dışında 1955 malî yılı içinde eksilt
meye çıkarılacak olan ikinci kısım ikinci blok inşaatı ile % 20 dâhilinde yapılacak 
işler için asgari bir hesapla (673 838) liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit olunmuştur. 

15 İzmir Ceza Evi inşaatı için akdedilen mukaveleye göre 1955 malî yılında (1 278 128) 
liralık iş yapılması icabettiği gibi 1954 malî yılı içinde yapılan işler dolayısiyle ve
rilmiş olan (798 672) liralık bononun da ödenmesi lâzımgelmektedir. Ancak kanu
nun verdiği salâhiyete dayanılarak 1954 malî yılı içinde yapılacak işlere ait bedelin 
bir kısmının da bono ile karşılanması mümkün olduğundan, mütaahhide bu yıl yapa
cağı işler için (306 800) liralık bono ve (971 328) lira da nakit tediye edilecektir; 
bütçeye bu hesaba göre tahsisat konulmuştur. 

17 Maliye Vekâletine ek olarak inşa edilmekte olan bina ile Ankara'da defterdarlık bi
nası olarak yaptırılan binaların % 20 dahilindeki kısımlariyle mücbir sebepler dola
yısiyle 1954 malî yılında ikmal edileceği tahmin olunan kısımların karşılığıdır. 

18 Bu tahsisatın (70 000) lirası Yayla dağ Ortaokulu inşaatının 1955 malî yılma sâri 
olan kısmını teşkil etmektedir. Geri kalan tahsisat, muhtelif yerlerde inşa edilmekte 
olan ve mücbir sebepler dolayısiyle ikmallerine imkân olmadığı anlaşılan bir kısım 
binalarla % 20 dâhilinde yaptırılması icabedecek işlerin karşılığıdır. 

20 istanbul opera binası inşaatı mukavelesi gereğince 1955 yılı içinde yapılacak birin
ci kısım ikmal inşaatı için (598 938) liraya, proje ve mimari kontrol işleri için 
(230 000) liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların dışında yapılacak işleri de nazarı 
dikkate alarak bu tertibe (1 300 000) lira teklif olunmuştur. 

21 Memleketin muhtelif yerlerinde inşasına başlanmış olan Sağlık Merkezlerinden 7 ade
dinin 1955 mali yılma sâri kısmı (819 346) liradır. Ankara Hastanesiyle Ebe Okulu 
ve diğer müteferrik işlerin 1955 te muhtemel tediyeleri de nazarı dikkate alınarak bu 
tertibin tahsisatı (2 500 000) lira olarak tesbit olunmuştur. 

22 Memleketin muhtelif mahallerinde yaptırılmakta olan verem dispanser ve hastanelerine 
ait mukaveleler gereğince 1955 malî yılında tediyesi icabeden miktardır. 

23 Vekâlet binasının tamir masrafları karşılığıdır. 
24 inşa edilmekte olan Gümrük binalarının 1955 yılma sirayet eden kısımlarının karşılı

ğıdır. 
25 Lalahan Veteriner Araştırma Enstitüsünün ikmal inşaatiyle elektrik grupu haricî tesi

satı ve mücbir sebepler dolayısiyle 1954 yılından 1955 yılma intikal edeceği anlaşılan 
kısımları karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi binası inşaat ve tesisatının ikmali için girişilmiş olan taahhüt
ler dolayısiyle mukaveleleri mucibince 1955 malî yılında ödenmesi icabeden miktarın 
karşılığıdır. 

Doğu vilâyetlerindeki memur evlerinin yapılmamış olan pis ve temiz su tesisatlariyle di
ğer noksanlarının ikmali için teklif olunmuştur. 

Gördes kazasının nakledildiği yerdeki mesken, yol, su ve kanalizasyon inşaatına ait 
kanuni yetki tamamlanmış olduğundan bu fasıl kaldırılmıştır. 
6409 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasiyle verilen salâhiyet* istİBaden 1955 
malî yılı içinde ihaleye çıkarılacak işlerden (700 000) liralık kısmının bu yıl içind# 
ikmal edilebileceği tahmin olunmaktadır, 
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10 Samsun Hava Maydanı inşaatına ait keşiflere göre, 1955 malî yılı içinde yapılacak iş
lerle izmir, Afyon, Konya, Elâzığ, Diyarbakır ve Erzurum Hava Meydanlarının etüd 
projeleriyle bunlarla birlikte Esenboğa, Adana, Van ve Samsun meydanlarının elektro
nik montaj masrafları izin (3 200 000) liraya ve müşavir ve mütehassısların ücretleri ve 
yollukları ile diğer müteferrik ve gayrimelhuz masraflar için de (310 000) lira ki cê -
man (3 510 000) liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit olunmuştur. 

20 İdarenin elinde bulunan makinelerin tamirleri için lüzumlu yedek parçaların satınalın-
ması, nakliye ve sigorta masraflariyle kendi elemanlarımız tarafından tamiri mümkün 
olmıyan makinelerin bilcümle tamir bedelleri karşılığıdır. 

30 Samsun Meydanı inşaatı ile îzmir, Afyon, Elâzığ, Diyarbakır ve Erzurum Hava Mey
danları etüd işlerinde kullanılması icabeden makinelerin mubayaa, nakliye ve sigorta 
bedelleri karşılığıdır. 
Atatürk Anıt - Kabir müştemilâtı binalarının kalorifer tesisatı bedeli ile inşaatı ik
mal edilen kısımlarının katî hesapları neticesinde tahakkuk edeceği tahmin olunan 
istihkaklar karşılığıdır. 
1955 malî yılı içinde eksiltmeye çıkarılacak olan Doğu Üniversitesi binaları için tek
lif olunmaktadır. 1955 yılında ancak (4 000 000) liralık iş yapılabileceği tahmin 
olunmaktadır 

11 Elâzığ - Van hattında Genç - Muş arasında çalışılmaktadır. Bu hat inşaatı çin 1954 
bütçesiyle verilmiş olan (10 300 000) liralık tahsisattan (9 213 092) lirası 1953 yılı 
zarfında verilmiş olan 1954 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Bakiye kalan 
(1 086 908) lira ile 1954 senesi içinde yapılması icabeden işlere devam edilmektedir. 
1954 yılında yapılacak işleri dolayısiyle de (7 000 000) liralık da, 1955 vadeli bono 
verileceği tahmin edilmektedir. 
Başlanılmış olan Genç - Muş arası ray ferşiyatma devam edilmektedir. Perşiyatin 
1954 yılı sonuna kadar Muş'a varacağı umulmuş ise de ancak 1955 ortalarında Muş'-
a varılabilecektir. Bu hat inşaatı için 1955 senesi bütçesinde (10 300 000) liralık tahsi
sat derpiş edilmiş olup yıl zarfında yapılacak işlerin başarılması halinde yapılacak 
iş bedellerinin bakiyesi için 1956 vadeli bono verilmesi icabedecektir. 

12 Bu hattın inşaatı için 1954 bütçesiyle verilmiş olan (1 300 000) liralık tahsisattan 
bu hatta muktazi malzeme için Export - împort Bankasından alınmış olan bir mil
yon dolarlık kredinin vâdesi gelmiş olan 100 000 dolarlık bir taksiti ve faizleri 
ödenmiş, vâdesi gelecek 100 000 dolarlık bir taksit ve faizi de ödenecektir. Bakiyesi 
ile bu sene içersinde üç kısım halinde ihalesi yapılmış olan Horasan - Sarıkamış ara
sında yapılacak inşaat bedelleriyle ve Alman kredisinden sağlanmakta olan yol malze
mesine karşılık sarfedilecek ve inşaat bedellerinin artan kısmı için 1955 vadeli bono 
verilecektir. 
Bu hat inşaatı için 1955 senesi bütçesinde (7 500 000) liralık tahsisat derpiş edilmiş 

• olup yıl zarfında yapılacak işlerin yapılması halinde iş bedellerinin bakiyesi için 1956 
vadeli bono verilmesi icabedecektir 

13 Bu hat üzerinde Gazianteb'e kadar cilan kısımların inşaatı tamamlanmış ve işletmeye 
açılmıştır. Gazianteb'deh ilerisi iki kısım halinde ihale edilmiş ve inşaatına başlanıl
mıştır. Bu hat için 1954 bütçesiyle verilmiş olan (7 500 000) liralık tahsisattan 
(3 244 376) lirası 1953 senesi zarfında verilmiş olan 1954 vadeli bonolara tahsis edil
miştir. Bakiyesi ile 1954 senesi içinde yapılması icabeden işlere devam edilmektedir. 
Bu hat inşaatı için 1955 senesi bütçesinde (8 750 000) liralık tahsisat derpiş edilmiş 
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olup, yıl zarfında yapılacak işlerin başarılması halinde yapılacak iş bedellerinin baki
yesi için 1956 vadeli bono verilmesi icabedecektir. 

14 Ereğli - Çataldere - Armutçuk hattı üzerinde yapılmakta olan 14 kilometreden ibaret 
Ereğli - Armutçuk kısmının inşaatı, ray ferşiyatı ve liman hatları tamamlanarak iş
letmeye açılmıştır. 3487 sayılı Kanun gereğince iki senelik bakım ve tamiratına baş
lanmıştır. 1955 senesinde de devam edecek bakım ve tamirat işleri için (900 000) li
raya ihtiyaç görülmektedir. 

15 Küçükçekmece - Soğuksu arasında yapılacak çift hattın inşaatına başlanılmıştır. Bu 
kısımda 1954 senesi içerisinde yapılacak iş bedeli 1955 vadeli bono ile ödnecektir. Bo
noların itfası iLe 1955 senesi zarfında yapılacak işler için (1 000 000) liraya ihtiyaç 
hâsıl olacağı tahmin edilmektedir. 

20-30 Maddenin müşterek bulunması dolayısiyle, yapılan onarmalar tefrik edilmemekte ve 
hatlara tevzii yapılamamaktadır. Lüzumlu onarımların, hatların bünyesinde mütalâ
ası daha doğru olacağından, her hatta ait onarımın kendi tahsisatından ödenmesi 
maksadiyle 1955 bütçe teklifinde bu maddeler kaldırılmıştır. 

40 İşletmeye açılmış bulunan hatlarda yapılmasına lüzum görülen istimlâkler ile ev
velce yapılmış olan istimlâklerden dolayı bedel tezyidi olarak ilâma müstenit tedi
yeleri ve Gazianteb - Karmamış, Ereğli - Armutçuk, iltisak ve kavuşak hatları için 
yapılacak istikşaf, etüd, proje ihzarı işlerinin icabettirdiği masraflar karşılığı ola
rak (100 000) lira teklif edilmiştir. 

60 înşa edilmekte olan hatlarda çalışan hizmetlilerle işçilere 3487 sayılı Kanun # ve 
talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı ile bunların tedavi, teçhiz ve tekfin 
masrafları karşılığıdır. 

10 5414 ve 6237 sayılı kanunlarla verilen (300) milyon liralık salâhiyete istinaden baş
lanılmış olan Mudanya, Rize, Marmaris, Gemlik, Lapseki, Hopa, Ordu, Pazaı, Bu
lancak, Fethiye, Vakfıkebir iskeleleri ve Kefken, Giresun barınaklarının inşaatına 
iş programlarına göre devam edilmektedir. Trabzon ve Ereğli limanlarının gümrük 
ve işletme binalarının ihaleleri yapılmış ve inşaatlarına başlanılmıştır. Bu tertibe, 
mevcut taahhüt bakiyelerini karşılamak ve liman, iskele ve ufak barınaklar inşaatı 
için Almanya'dan temin edilen krediden satmalmacak makine, vasıta ve malzeme
nin 1955 senesinde teslim edilecek kısmının bedellerinden ödenecek % 20 leri karşı
lığı olarak bütçede (17 800 000) liralık tahsisat derpiş edilmiştir. 

20-30 Lüzumlu onarımların liman, iskele ve ufak barınaklar bünyesinde mütalâası daha 
doğru olacağından onarımların yapım masrafları maddesinden Ödenmesi maksadiyle 
1955 bütçe teklifinde bu maddeler kaldırılmıştır. 

40 Liman, iskele ve ufak barınaklar inşaatı dolayısiyle yapılmasına lüzum ve zaruret 
bulunan etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve istimlâk masrafları karşılığıdır. 

10 5775 ve 6192 sayılı kanunlarla verilmiş olan salâhiyete istinaden ihaleleri yapılmış 
bulunan Salıpazârı rıhtım ve ambarları, Haydarpaşa, Samsun limanları ve İskende
run zahire ve krom yükleme tesisleri inşaatına devam edilmektedir. 1954 senesi 
zarfında Mersin, Alsaneak, İskenderun zahire ve krom yükleme tesisleri alt yapı in
şaatlarının da ihaleleri yapılmış ve inşalarına başlanılmıştır. Bütün bu liman ve te
sislerinin yapımı dolayısiyle .1954 malî yılında verilmiş olan (1 200 000) liralık bo-
ıio ile 1955 malî yılında yapılacak işlerden (25 300 000) liralık kısmı için bütçeye 
tahsisat konulmuştur. Mukavelelerine müsteniden, bu miktarın üstünde iş yapıldığı 
takdirde, kanunlarının verdiği bono yetkisinden faydalanılarak işlerin süratle ilerle
mesine çalışılacaktır, 
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5775 ve 6192 sayılı Kanunla ele alınacak mevzular için Mersin ve iskenderun'da ya
pılacak istimlâk bedelleri ve istikşaf, etüd, proje ihzari masrafları karşılığıdır. 

Liman inşaatı işleri bilhassa 1955 malî yılından itibaren çok fazlalaşacağı ve 6245 sayılı 
Harcirah Kanunu ile yevmiye miktarlarının artırılmış olması dolayısiyle bu tertibe ge
çen yıla nazaran 200 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 
Yevmiye miktarlarının artırılmış olması dolayısiyle bu tertibe geçen yıla nazaran 
180 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. ' 

Bu tertipteki tahsisatın yeterliği, kullanılmayı icabettiren hâdiselerin vukuuna bağlıdır. 
Bugün fevkalâde olarak her hangi bir mahal yardıma muhtaç değildir. Bu tertibe geçen 
senelerde olduğu gibi 1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Elektrik istihsalinde yurdun en zengin tabiî enerji kaynaklarından olan akar sulardan 
faydalanmak gayesiyle Yeşilırmak, Kızılırmak ve Aksu amenajman projeleri yapılacak 
Dicle ve Fırat ' ın amenajman etüdü ile ilgili olarak da bu bölgelerdeki şehir ve kasaba
larla sanayi müesseselerinin bugünkü ve gelecekteki enerji ihtiyaçları tetkik ve tesbit 
edilecektir. Bunlar dışında eskiden beri üzerinde çalışılmakta olan toporafik, jeolojik 
köylerin elektiriklendirilmesi ve hidrolik güçlerin tesbiti etüdlerine devam olunacaktır. 

Maliye Vekâleti 

752 21 Liman ve demiryollar inşaat işlerinin kontrolünde kullanılmak üzere yedi aded kaptı
kaçtı satmalınacaktır. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKALETİ 

101 Vekil tahsisatı : 5857 sayılı Kanuna müsteniden ödenen (450 X 12 = 5 400) bir yıl
lık vekil tahsisatı karşılığı 

201 11 Merkez memurları maaşı : Teşkilât Kanununa göre merkez memurlarının adedi ma
aşlarının yıllık kadro tutarı 465 2 103 300 
1955 yılı L cetvelindeki merkez memurlarının 97 491 100 
1955 yılı fiilî kadrosundaki merkez memurlarının 368 1 612 200 
ibaret bulunmaktadır. 
Binaenaleyh maddeye : 1 612 200 lira 368 aded merkez memurlarının fiilî kadrosu

nun tutan, 
149 400 lira 368 aded merkez memurlarının üst derece 

farkları, 
440 400 lira 368 aded merkez memurlarının 6211 sayılı 

Kanunla ödenen tahsisatların mukabili, 

F . M. 

40 

788 10 

20 

792 

2 202 000 lira ödenek teklif edilmiştir, 



M. 
— 278 — 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 

Adedi Maaşların yıllık kadro tutarı 

21 

22 

11 

12 

11 

Teşkilât Kanununa göre vilâyet me
murlarının 
Teşkilât Kanununa göre dış teşkilât 
memurlarının 
1955 yılı L cetvelindeki vilâyet me
murlarının 
1955 yılı L cetvelindeki dış teşkilât 
memurlarının 
1955 yılı fiilî kadrosundaki vilâyet 
memurlarının 
1955 yılı fiilî kadrosundaki dış teşki
lât memurlarının 
Binaenaleyh maddeye : 1 006 800 

98 400 
704 910 
231 750 

280 1 038 900) 
) 1 220 400 

40 181 500) 

44 198 600) 
) 213 600 

5 15 000) 

236 840 300) 
) 1 006 800 liradan ibaret bu-

35 166 500) hunnaktadır.. 
lira 271 aded vilâyet ve dış teşkilât fiilî kadrosu

nun tutarı, 
» Vilâyet memurlarının üst derece farkı, 
» Dış teşkilât memurlarının maaş emsal f arkları, 
» Vilâyet memurlarının 6211 numaralı Kanun

la ödenen tahsisatları karşılığı, 

Olmak üzere ceman 2 041 860 » ödenek teklif edilmiştir. 

1955 yılında yeniden 2 yerde kurulacak Ataşelik teşkilâtı için L cetvelinden 70 er lira 
maaşlı 2 aded (Ticaret müşaviri ve ataşesi) kadrosu fiiliye alınmış bulunduğundan 
bunların 475 X 2 X 12 = 11 400 lira kadro tutarı ile 475 X 2 X 4 X 12 = 45 600 lira 
maaş emsali farkları olan ceman 57 000 lira yukardaki hesaba ithal edilmiş olmaktadır. 
Merkez memurları açık maaşı : 
Tediyesi 1955 te devam edecek olan bir memurun açık maaşı tutarı olan 5 250 lira ve 
6211 sayılı Kanuna müsteniden ödenmekte bulunan tahsisatın mukabili olarak da 1 315 
lira ki; ceman 6 565 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyetler memurlarından açık maaş ödenecek kimse bulunmadığından terttibe 1 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
121 kadrodan ibaret Merkez Hihmetlerinde adeden bir değişiklik olmayıp 6211 sayılı 
Kanuna müsteniden ödenmekte bulunan tahsisat 69 975 lira olarak bu tertipte teklife 
alınmıştır. 
Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
72 si Vilâyet ve 17 si Dış Teşkilâta ait Hizmetli kadrosunda bir değişiklik olmamış 
yalnız 6211 sayılı Kanuna müsteniden ödenmekte bulunan tahsisat karşılığı 50 850 lira 
bu tertipte teklife alınmıştır. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Pamuk Standardizasyonu işlerinde çalışan 21 aded Merkez hizmetli kadrosu karşılığı 
olan 100 000 liraya 6211 sayılı Kanuna müsteniden ödenmekte bulunan tahsisat muka
bili olarak 25 000 lira ilâveten bu maddede teklife alınmıştır. 
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12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 
Pamuk Standardizasyonu işlerinde çalışan 108 aded Vilâyetler hizmetli kadrosu tutarı 
olan 400 000 liraya 6211 sayılı Kanuna müsteniden ödenmekte bulunan tahsisat muka
bili olarak 100 000 lira ilâveten bu maddede teklife alınmıştır. 

206 11-40 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Memurlara kanuna müsteniden yapılmakta olan ödemeler olup bu tertibe mevzu ge
çen yıl tahsisatı ihtiyaca kâfi gelmekte olduğundan aynen teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
ödemeyi icabettiren bir istihkak bulunmadığından madde ödeneği bir lira olarak tekli
fe alınmıştır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
201 nci faslın 11, 12, 21 nci ve 202 nci faslın 11, 12 nci maddelerinde mevzu tahsi
sattan emekli keseneğine tâbi maaş ve ücret tutarları üzerinden hesaplanarak 950 li
ra fazlasiyle teklife alınmıştır. 

210 Temsil tahsisatı : 
Kanunla muayyen olan bir tahsisat olmakla geçen yılın aynı olarak teklife alınmış
tır. 

301 10-60 Merkez daireleri büro masrafları : 
Vekâlet bürolarından bir kısmının başka binaya nakil etmiş bulunmalarından dolayı 
artmış olan aydınlatma masrafı karşılığı olarak 50 nci madde ödeneği 1 500 lira faz
lasiyle 3 000 lira ve diğer maddeler ödeneği geçen yıl tahsisatının aynı olarak teklif 
olunmuştur. 

302 10-60 Vilâyetler büro masrafları : 
Bu fasıl ödeneği geçen yıl tahsisatın aynı olarak teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtının ihtiyaçlarında görülen artışlar sebebiyle bu tertip 
ödeneği 4 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

304 11-22 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Bu fasıl ödeneği geçen yıl tahsisatının aynı olarak teklif edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli : 
Yeniden açılacak maden irtibat memurluklar ve diğer teşkilâtta vukubulacak zaruri 
yer değiştirmelerden mütevellit ödemeleri karşılamak üzere madde ödeneği geçen yıla 
nazaran 30 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Merkez hizmetlilerinin giyecek ihtiyaçlarından bir kısmı 1954 tahsisatı ile sağlanmış 
bulunduğundan madde ödeneği geçen yıla nazaran 4 000 lira noksaniyle teklif edil
miştir. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
Yeni Harcırah Kanununa göre artmış bulunan ödemeleri karşılığı olarak geçen yıl öde
neği bir misli fazlasiyle teklife alır.mıştır. 
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20 Geçici görev yolluğu • 
Yeni Harcırah Kanununa göre ihtiyacı karşılamak üzere madde ödeneği 7*7 000 lira 
fazlasiyle teklif olunmuştur. 

30 Müfettişler yolluğu : 
2 başmüfettiş, 11 müfettiş ve 11 müfettiş muavinin 12 aylık ihtiyaçları karşılığı ola
rak yeni Harcırah Kanununa göre hesaplanan 156 500 lira geçen yıl ödeneğine naza
ran 73 500 lira fazlasiyle teklife alınmıştır. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masraf
ları : 
Birleşmiş Milletler yardımından getirilmiş bulunan (konservecilik ve gıda madde
leri muhafazası uzmanı) nın msaraflarına kifayet edeceği anlaşılan gecen yıl ödeneği 
maddeye aynen teklif edilmiştir. 

11,12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları : 
Hastalanan memurların tedavisine yetişmekte olan madde ödeneği geçen yılın aynı 
olarak teklife alınmıştır. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
Vekâlet otomobilinin yenilenmesi takarrür ettiğinden tamir masrafı olarak geçen yıla 
nazaran 1 500 lira noksaniyle teklifte bulunulmuştur. 

21,22 Merkez taşıtları işletme ve onarma masrafları : 
Vekâlet servis arabasının işletme ve onarma masrafı olarak geçen yıl ödeneği aynen 
teklife alınmıştır. 

10,99 Ticaret ataşelikleri masrafları : 
1955 yılında yeniden açılacak 2 ataşeliğin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu 
faslın aşağıdaki maddelerine, geçen yıl tahsisatına nazaran, hizaalrmdaki miktar
larda olmak üzere; 

Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon 
Kira bedeli 
Sürekli görev yolluğu 
Basılı kâğıt ve defterler 

Fazlasiyle, diğer maddeler ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

# 

Lira 

1 000 
2 000 
1 000 
5 000 

500 
1 000 
4 000 

20 000 
5 000 
1 000 

40 500 
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403 Temsil masrafları : 
ihtiyaca kâfi gelmekte olduğundan bu tertibin ödeneği geçen yılın aynı olarak tek^ 
life alınmıştır. 

418 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları masrafları : 
izmir ve istanbul'daki ticari tahliller ve standardjzasyon lâboratuvarları masrafla
rının ve sınai mamul numunelerinin ambalaj, yollama, muayene ve tahlil ücretlerini 
ve maden tahlil ve harita kopya masraflarını ihtiva eden madde ödeneği geçen yılın 
aynı olarak teklif edilmiştir. 

419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair masrafları : 
6309 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olan ilân masraflarını ihti
va eden madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

420 Pamuk işleri standardizasyonu umumi masrafları : 
Pamukların kontroluna dair nizamnamenin 2 ve 41 nci maddelerine göre çalışmakta 
olan eksperlerin çeşitli masraflarını ihtiva eden madde ödeneğine, artan yolluk ve 
kira bedeli ihtiyaçlarına 20 000 lira ve pamuk klâsifikasyonu için tesisi lüzumlu gö
rülen (pamuk elyaf lâboratuvan) cihazlarının muDayaasma 50 000 lira ki, ceman 
70 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

451 10 Satmalına ve abone : 
Satmalmmaları zaruri görülen ansiklopedi ve kitaplar için geçen yıl ilâveten verilmiş 
bulunan 10 000 lira ile bu ihtiyaçlar sağlanmış bulunduğundan madde ödeneği 24 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklife alınmıştır. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
(Beynelmilel ölçüler Bürosu) na ödenmekte olan 5 000 lira iştirak hissesine ilâveten, 
1955 ten itibaren (LÂHEY MİLLETLERARASI BERATLAR ENSTİTÜSÜ) ne de iş
tirak edilmiş bulunulduğundan giriş ve yıllık aidatı olarak ödenecek 63 567 lira, ge
çen yıla nazaran bu miktar fazlasiyle teklife alınmıştır. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

457 iç kongreler masrafları : 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

458 10 iştirak edilecek dış sergiler : 
Her yıl dış memleketlerde beynelmilel mahiyette açılmakta olan sergilerden şimdiye 
kadar yalnız Milano'ya iştirak edilmekte olup yeni senede icabeden bâzı sergilere de 
katılabilmek üzere madde ödeneği 225 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 Ecnebi memleketlerde nçılacak numune meşherleri : 
Madde ödeneği geçen yıl olduğu gibi bir lira olarak teklife alınmıştır. 

501 Geçen yıl borçları : 

502 10,20 Eski yıllar borçları : 
Kifayet edeceği anlaşıldığından bu tertiplere 7 500 lira noksaniyle teklifte bulunul» 

, muştur. 
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601. Et ve Balık Kurumuna yardım : 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları, makine, alet ve araçların onarımı : 
istanbul ve İzmir Ticari Tahliller ve Standardizasyon lâboratuvarları ihtiyacı için 
maddeye geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

751 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için satmalmacak makine ,alet ve gereçler : 
3 500 lirası ölçüler ve ayar lâboratuvarları ve 6 500 lirası standardizasyon lâbora
tuvarları ihtiyacı olmak üzere maddeye 10 000 lira ödenek teklif erimiştir. 

756 Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması : 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

791 Et ve balık tesisleri için Et ve Balık Kurumuna : 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAt MUAVENET VEKÂLET* 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1955 malî yılı bütçesi yatırımlar dâhil 148 265 435 li
ra olarak tanzim edilmiştir. Hizmetlerin mahiyetine göre teklif olunan tahsisatların mucip sebep
leri tertipleri itibariyle arz olunmuştur . 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
11.1.1952 tarihli ve 5857 sayılı Kanun gereğince vekile ayda 450 liradan verilen 
makam tahsisatının bir yıllık tutarıdır. 

201 11, Merkez memurları maaşı : 
1 600 200 Fiilî kadro tutarı 

157 200 1 ve 2 üst derece karşılığı 
329 400 3017 sayılı Vekâlet Teşkilât Kanununun 78 nci ve Memurin Kanununa ek 

5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden merkez ve merkeze bağlı 
müesseselerde istihdam olunan memurların kadroları karşılığı olup vi
lâyetler memurları maaşı tertibinden tenzil olunarak merkez memurla
rı maaşına zammolunmuştur. 

9 600 (L) cetvelinden çıkarılan iki kadro tutarı 
524 100 3 aylık tahsisat karşılığı 

2.620 500, Yekûn 
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12 Vilâyetler memurları maaşı . 
30 790 800 Fiilî kadro tutarı 
2 497 800 1 ve 2 üst derece kadılığı 

322 650 Teni kadro kaımmı teklifinin ihtiva ettiği kadro tutarı 
45 000 Yeniden tesis olunacak 6 verem savaş dispanseri kadrosu 6 aylık 

208 800 Yeniden tesis olunacak 30 sağlık merkezi 6 aylık 
285 750 Yeniden tesis olunacak 670 hasta ve verem yataklarına ait 

kadro 6 aylık 
112 500 60 hükümet doktorluğu kadrosu 6 aylık 

652 050 Yekûn 
329 400 Merkezdd istihdam olunan kadrolar 

322 C50 
60 000 (L) cetvelinden çıkarılan 25 lira aylıklı 50 aded hemşire yardımcı kadrosu 

8 717 800 3 aylık tahsisat karşılığı 

42 389 050 Yekûn 

21 Merkez memuTİarı açık aylığı : 
Tahsisat dâhil 1 875 lira teklif olunmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık aylığı: 
10 000 lira tenzil olunmuş ve 2 500 lira tahsisat karşılığı ilâve olunarak 12 500 Ura 
teklif edilmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
549 000 1954 yılı bütçesine bağlı (D) cetveli tutarı. 
17 700 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde yeniden tesis olunan 

Difteri ve Virüs aşıları istihsal lâboratuvarı, Diagnostik ve araştırua lâ* 
boratuvarı, ve Anaerobik Antijen, Toksin ve Anatoksin hazırlama- lâbora
tuvarı için lüzumlu bulunan ceman 9 personel kadrosu tutarı. 

600 Makam otomobili şoför kadrosunun 300 liraya iblâğı münasebetiyle. 
141825 3 aylık tahsisat karşılığı. 

709 125 Yekûn 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti: 
11 809 650 1954 yılı tahsisatı 

420 450 1954 yılı bütçesinde 6 aylık olarak hesaplanan (260) personelin ücret fark* 
lan. 

22 200 6321, 6324, 6325, 6418 ve 6419 sayılı kanunlarla yeniden teşkil olunan 33 
kaza ve 2 vilâyet için alınmış bulunan 50 lira ücretli 37 personel kad
rosunun yıllık tutan. 

12 252 300 Yekûn 
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İlâveler : 
162 750 Yeniden tesis olunacak 30 sağlık merkezi 255 aded ücretli per

sonel kadrcsn 
143 250 Yeniden tesis olunacak 670 hasta ve verem yatağına ait 187 

aded ücretli personel kadrosu 
79 000 îlâve olunacak 650 hasta ve verem yatağına ait 66 aded ücretli 

personel kadrosu 
9Q 000 6283 sayılı hemşireler Kanununun 7 nci maddesine tevfikan 

tam teşkilâtlı hastanelerde yetiştirilmesine lüzum görülen 150 
aded 50 lira ücretli hemşire namzedi hasta ve çocuk bakıcıya 
ait ücretli kadro tutarı. 

70 200 Yeniden Devlet hastaneleri için satmalmacak 1 kamyon, Dün
ya sağlık teşkilâtı tarafından hediye edilen 12 vasıta, bulaşıcı 
ve salgın hastalıklar mücadelesinde kullanılan 33 vasıtadan 
13 nün noksan kadrosu ile Devlet hastanelerinde mevcut vası
tanın noksan kadrosu karşılığı. 

54 600 Yeniden tesis olunacak 6 verem dispanseri, Ankara Ebe Oku
lunda halen mevcut 40 ve 1955 senesinde yeniden ihdas olu
narak 3 ncü sınıfa geçecek 20 stajyer hastabakıcı kadrolariy 
le, ebe - laborant Hemşire okullarının 3 ncü smflarma geçen 
90 talebeye ait kadro ve sağlık merkezlerinde noksan 4 aded 
şoför kadrosu tutarı. 

599 800 Yekûn 

Tenzil olunan : 

450 000 (D) cetvelinden çıkarılan 300 sağlık koruyucusu kadrosu 
tutarı 
599 800 ilâve olunan 
450 000 tenzil olunan 

149 800 149 800 
3 100 525 3 aylık tahsisat karşılığı 

15 502 625 Yekûn 

13 Stajyer köy sağlık memurları ücreti: 
222 stajyer köy sağlık memurunun 1954 ve 1955 yıllarının muhtelif aylarında maaşa 
geçirilmeleri iktiza etmekte ise de bunlardan bâzılarının ehliyet ve liyakatleri sabit 

.olmadığı ve daha bir müddet stajyerlikte kalmaları icabettiği tezkiye âmirlerinin işar
larından anlaşılmakta olduğundan 1955 yılı bütçesiyle 50 kadro karşılığı 63 000 lira 
tahsisat konularak 137 000 lirası tenzil olunmuş ve 3 aylık tahsisat karşılığı 15 750 lira 
ilâve edilerek 78 750 lira teklif olunmuştur. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
Hastaneler, Sıhhat ve içtimai Muavenet kurumlarında mevcut sıhhi ve tıbbi malzeme
nin yerinde tamir edilmesini ve yapılan inşaatın sıhhi durumunun tetkik ettirilmesi 
için bir ecnebi tamir uzmanı ile bir sıhhi mimar istihdamına şiddetle lüzum hâsıl ol-
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muş olduğundan geçen seneye nazaran 3 aylık tahsisat dâhil olduğu halde 54 000 İirâ 
fazlasiyle 243 600 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
10 000 lira fazlasiyle 60 000 lira konmuştur. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın aynıdır. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak teklif yapılmıştır. , 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

40 Yakacak zammı : 
Mevcut tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş olması dolayısiyle 6 000 lira fazlasiyle 50 000 
lira teklif yapılmıştır. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Üç memurun yabancı dil imtihanına girerek muvaffak olacakları tahmin edilmekte ol
duğundan geçen yılın aynı 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 tahsisatı olarak teklif olunan miktarın % 5,5 u üzerinden hesaplan
mıştır. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince vekâlet müsteşarına 175 liradan verilecek olan temsil 
tahsisatının bir yıllık tutarı olup geçen yılın aynıdır. 

217 Ek görev tazminatı : 
3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 18 nci maddesine gi
ren idari vazife ücretleri, yeni bir esasa bağlanarak ücretlerde ayarlama yapılmış 
olduğundan 128 246 lira fazlasiyle 532 110 lira teklif yapılmıştır. 

301 10 Kırtasiye : 
Merkez daireleri kırtasiye ihtiyacı artmış olması sebebiyle 1 500 lira fazlasiyle 
6 000 lira teklif yapılmıştır. 

20 Döşeme : 
6284 sayılı Kanunla vekâlet merkez teşkilâtı kadrolarına 37 memur ilâve edilmiş ve 
teftiş heyeti kadroları genişlemiş olduğu halde yapılan yeni ilâveler dolayısiyle ye
niden tâyin olunan memurların muhtaç bulundukları masa, sandalya gibi en müb-
rem ihtiyaçlarını temin edecek tahsisat konulmamıştır. Senelerden beri vekâlette kul
lanılan mefruşatın bir kısmı da kullanılmaz bir hale gelmiştir. 1955 senesinde bu ih
tiyaçların kısmen olsun temini için 4 000 lira fazlasiyle 6 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. 

30 Demirbaş : 
Mevcut demirbaşların tamir v« ıslahı, 1955 senesinde satınalınmasına ihtiyaç görülen 
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yazı makineleri karşılığı oları» k 4 000 lira fazlasiyle 8 000 lira konmuştur. 
40 öteberi masrafları : 

Merkez teşkilâtının genişlemesi nispetinde şehir suyu, içme suyu ihtiyaçları, ilân vo 
her türlü temizlik masraf a f ve bu tertipten tedariki gereken ihtiyaç maddeleri art
mış olduğu gibi 1953 ve daha evvelki senelerde yapı onarımı ile alâkalı küçük onar
malar inşaat faslından ödenmekte iken 1954 bütçe formülüne konulan bir kayıtla 500 
lirayı geçmiyen onraım masrafları da bu tertibe intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 
Vekâlet binasında husule gelen tamirlerin yaptırılması ve gerekse şehir suyu, içme 
suyu ihtiyaçlariyle her türlü temizlik malzemelerinin ihtiyaca yetecek kadar muba
yaası için geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 13 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Yıllık sarfiyat miktarına göre aydınlatma tahsisatının artırılması icabetmiş ve 2 000 
lira fazlasiyle 8 000 lira konmuştur. 

60 Isıtma : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye : 
Yeniden 61 kaza ve 3 vilâyet kurulmuş, 7 . XI I . 1953 tarihli ve 4/1945 sayılı Ve
killer Heyeti karariyle 40 nahiyenin tam teşkilâtlı hale konulması kabul edilmiş ve 
ayrıca vekâlet tarafından 3017 sayılı Teşkilât Kanununun 31 nci maddesine istinaden 
1951 - 1953 malî yılları zarfında 94 nahiyeye hükümet tabibi tâyin kılınarak bu su
retle hükümet tabipliği adedi 460 dan 858 e sıhhat müdürlüğü sayısı da 63 ten 66 ya 
baliğ olmuştur. Vilâyetler teşkilâtı böylece artmakla kırtasiye ihtiyacı da aynı nis
pette artmış olduğundan 8 000 lira fazlasiyle 42 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
1952 senesinden itibaren yeniden 3 vilâyet ve 61 kaza kurulmuş, 132 nahiyede hükü
met tabipliği teşkil olunmuş ise de mezkûr tarihten beri 6068 sayılı Kanunla kuru
lan 22 kaza hükümet tabipliği için tahsisat verilmiştir. 
6321, 6324 ve 6325 sayılı kanunlarla yeniden teşkil olunan 33 kaza ve 3 vilâyet sıh
hat müdürlüğü ile 6 kaza ve 132 nahiye hükümet tabipliğinin mefruşat ihtiyaçları için 
1952 - 1954 seneleri bütçelerine tahsisat konulmamıştır. 
1952 den beri teşkil olunan 138 kaza ve nahiye hükümet tabipliğinin her birine 1955 
senesinde tahsisat gönderilmesi ve mevcut demirbaşların tamirleri için 15 000 lira fazla
siyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Mevcut tahsisatla sıhhat müdürlükleri ve hükümet tabipliklerinden bâzılarının muh
taç bulundukları soba, dolap, yazı takımı ve emsali gibi demirbaş ihtiyaçları için tev
zi edilmiş ve tahsisatın bakiyesiyle de ancak 45 ine birer yazı makinesi temin oluna
bilmiştir. Vilâyetlerden gelen ihtiyaç listelerine göre yazı makinesi ihtiyaç miktarı 
332 olup, Vekiller Heyeti karariyle tam teşkilâtlı hale konulması kabul edilen 40 na
hiye hükümet tabipliği ihtiyaciyle birlikte ihtiyaç miktarı 372 ye baliğ olmaktadır. 
1955 senesinde hiç olmazsa bir kısmına yazı makinesi satmalmak üzere 20 000 lira 
fazlasiyle 50 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

40 öteberi masrafları : 
Teşkilâtın su ve temizlik malzemesi ihtiyaçları karşılığı olarak 1954 senesi Bütçesine 
konulan tahsisat sarf olunmuş bulunmaktadır. 1952 senesinden beri vilâyetler teş
kilâtı genişlemiş olması sebebiyle mevcut tahsisat yalnız su sarfiyatı bedellerinin da
hi ödenmesine kâfi gelmemiştir. Geıişliyen teşkilâtın su ve temizlik malzemesi ihti-
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yaçlarını karşılamak üzere 10 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 
50 Aydınlatma : 

Vilâyetler teşkilâtının 1952 senesinden beri genişlemiş olması ve birçok kaza ve na
hiyelerde bir, iki sene içinde elektrik tesisatı vücuda getirilerek hükümet tabiplikleri 
dairelerinin elektrikle tenvir edilmesi ve ayrıca ilâçların muhafazası için hükümet 
tabipliklerine buzdolabı tahsis edilmekte olması sebebiyle 9 000 lira fazlasiyle 
25 000 lira konmuştur. 

60 Isıtma : 
Vilâyetler sıhhat müdürlüğü kaza ve nahiyeler hükümet tabipliği teşkilâtı 1952 se
nesinden beri genişlemiş olmasına rağmen tahsisat miktarında hiçbir artırma olma
mıştır. Mevcut teşkilâtın mahrukat ihtiyacını karşılamak üzere 20 000 lira fazlasiyle 
80 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
1952 senesinden itibaren vilâyetler sağlık teşkilâtı nahiyelere de teşmil olunmak su
retiyle genişlemiş ve merkez kadroları da artmış olduğu ve bu suretle defter ve 
evrakı matbua ihtiyacı da o nispette çoğaldığı, cihetle 5 000 lira fazlasiyle 35 000 
lira konmuştur. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 

thtiyaç ve sarfiyata göre 15 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 
1952 senesinden beri hükümet tabiblikleri nahiyelere de teşmil edilmiş, yeniden vilâyet 
ve kazalar teşekkül etmiş, sıtma mücadele mmtakaları artmış, yeniden birçok hasta
ne ve dispanserler açılmış ve ayrıca özel idarelere bağlı hastaneler umumi muvazene
ye alınmak suretiyle teşkilât bir misline yakın genişlemiş ve böylece tahsisat ihtiyacı 
karşılıyamamıştır. Mevcut ihtiyacı kısmen olsun gidermek maksadiyle 10 000 lira faz
lasiyle 170 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Yeni tesis olunan otomatik santralin faaliyete geçmesiyle aylık telefon masrafı art
mış bulunmaktadır. 
Yeni santralda mevcut 3 haricî hat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 3 haricî hat daha 
bağlanması lâzımgelmiştir. İhtiyaç ve sarfiyat miktarı göz ömınde tutularak 10 000 
lira fazlasiyle 30 000 lira konmuştur. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Şehirlerarası telefon konuşmalarının kazalara da teşmil edilerek genişlemiş olması, sıh
hat müdürlükleri ile hükümet tabibliklerinde mevcut manyetolu telefonların otoma
tik telefonlarla tebdili ve yeni vilâyet ve kazalar teşkili münasebetiyle tahsisatın ihti
yacı karşılıyamıyacağı anlaşılarak 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif olunmuştur. 

305 11 Merkez : 
Geçen yılın aynıdır. 

12 Vilâyetler : 
Geçen yılın aynıdır. 

306 Giyecekler : 
Geçen yılın aynı teklif olunmuştur. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
1955 senesinde yeniden açılacak 30 sağlık merkezi 670 hasta verem yatağına tâyin 
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olunacak mütehassıs doktorlar nazara alınmış ve 6245 sayılı Kanunla yevmiye mik
tarı artmış olmasına binaen 75 000 lira fazlasiyle 400 000 lira- teklif edilmiştir. 

21 Geçici görev yloluğu : 
6245 sayılı Kanunla yevmiye miktarlarının artmış olması nazara alınarak 20 000 lira 
fazla teklif edilmiştir. 

22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : 
Bulaşıcı ve salgın hastalık tetkikatı için vilâyet ve kaza merkezlerinden köylere gön
derilen sağlık müdürleri mütehassıslar ve hükümet tabipleriyle merkezden gönderilen 
ekiplerin yolluk ve zaruri masraflarını karşılamak ve 6245 sayılı Kanun nazara alına
rak 50 000 lira fazlasiyle konmuştur. 

23 Trahomla savaş geçici görev yolluğu : 
Trahom ekiplerinin faaliyetlerine devam etmeleri ve bu teşkilâtın köylere vâki seya
hatleri ve ilaçlama maksadiyle gönderileceklerin yolluklarını ödemek ve 6245 sayılı 
Kanun nazara alınmak suretiyle 10 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

24 Zührevî hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanunu mucibince yevmiyeler artmış bulunmaktadır. Frengi in
celeme ve tarama ekipleriyle frengi başkan ve tabiplerin, vilâyet, kaza, nahiye ve 
köy tedavi merkezlerinde yapacakları seyahatlerden dolayı tahakkuk edecek yolluk 
ve gündeliklerini karşılamak üzere 10 000 lira fazlasiyle 85 000 lira teklif edilmiştir. 

25 Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu : 
Sıtma savaş başkan ve şube tabipleriyle sürfe ve merkez memurlarının mıntıkaları 
dâhilinde yapacakları seyahatlerden dolayı tahakkuk edecek yevmiye ve yol masraf
ları, kursa tâbi tutulacak tabib ve memurların zaruri masrafları ve 6245 sayılı Harcı
rah Kanunu mucibince yevmiyelerin artmış olması da nazara alınarak 100 000 lira 
fazlasiyle 600 000 lira konmuştur. 

26 Veremle savaş geçici görev yolluğu : 
1955 senesinde B. C. G. aşısı tatbikatına memur edilen seyyar röntgen cihazlariyle mü
cehhez ekiplerin faaliyet sahasının bütün memlekete teşmili münasebetiyle kampanya 
bölgelerinde çalışan personelin bir yıllık zaruri masrafları ve 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu da nazara alınarak 245 000 lira fazlasiyle 570 000 lira teklif olunmuştur. 

27 Köy sağlık memurlariyle köy ebeleri geçici görev yolluğu : 
Köy sağlık memurlariyle köy ebelerine 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi mucibince yol ve zaruri masrafları karşılığı ola
rak % 30 tazminat verilmekte olduğundan tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

30 Müfettişler yolluğu : 
6205 sayılı Kanunla kabul edilmiş bulunan 47 aded teftiş kurulu kadrosu nazara alı
narak 100 000 lira fazlasiyle 165 000 lira konmuştur. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masraf
ları : 
130 000 lira noksaniyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 nru maddsi gereğince verilecek tazminatlar-: 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi mucibince şehir ve kasabaların be
lediye hudutları dışında muayyen bir vazife sahası dâhilinde seyyar olarak vazife gören 
5735 memur ve hizmetlinin tazminatları karşılığı olup yeniden açılan bu tertibe 
3 300 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince satmalmacak vasıta avansı: 
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6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi mucibinie şehir ve kasabaların bele
diye hudutları dışında muayyen bir vazife sahası dâhilinde seyyar olarak vazife gören 
5735 memur ve hizmetliden hiç olmazsa bir kısmına vasıta aldırmak üzere yeniden açı
lan bu tertibe 150 000 lira tahsisat konulmuştur. 

308 11 Merkez : 
Geçen yılın aynıdır. 

12 Vilâyetler : 
Geçen yılın aynıdır. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları: 
Geçen yılın aynıdır. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları : 
Devamlı surette muhtelif vilâyetlerde faaliyette bulunan ve hastalığın zuhuru halinde 
diğer vilâyetlere gönderilen 33 vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşılığı olup ge
çen yılın aynı olarak 100 000 lira konmuştur. 

43 Trahomla savaş taşıt masrafları : 
Trahom hastahane ve dispanserleriyle poliklinik tedavi ve köy tedavi evlerinin kontrol 
işlerinde kullanılan 20 vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşıliğı olarak geçen yılın 
aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

44 Zührevî hastalıklar savaş taşıt masrafları : 
Frengi mücadele hizmetlerinde kullanılan 7 vasıtanın işletme ve tamir masrafları kar
şılığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

45 Sıtma ile savaş taşıt masrafları : 
Sıtma savaşında çalışan 177 vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 

46 Veremle savaş taşıt masrafları : 
B.C.G. aşısının bütün memlekete teşmili dolayısiyle mevcut 25 vasıtaya ilâveten dünya 
sağlık teşkilâtı tarafından gönderilen 13 vasıta da nazara alınarak işletme ve tamir 
masrafları karşılığı olarak 25 000 lira fazlasiyle 190 000 lira teklif olunmuştur. 

47 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumları taşıt masrafları: 
Hastanelerle sağlık merkezlerinde mevcut 185 taşıt vasıtasiyle 1955 senesinde yeniden 
açılacak 30 sağlık merkezine 15 vasıta ve hastanelere 1 olmak üzere 16 vasıta satınalma-
caktır. Mevcut ve satınalmacak vasıtaların işletme ve tamir masraflarını karşılamak üzere 
30 000 lira fazlasiyle 280 000 lira konmuştur. 

48 Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi taşıt masrafları: 
Mevcut bir vasıtanın tamir ve işletme masrafı karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

403 Temsil masrafları: 
Mevcut tahsisat ihtiyacı karşılıyâmadığı cihetle 2 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif 
edilmiştir. 

405 Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları hayvan yem bedeli: 

j 
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Alelûmum seyyar küçük sağlık memurlarına hayvan yem bedeli verilmesine dair olan 
16 . 3 . 1942 tarihli ve 4192 sayılı Kanun, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 62 nci 
maddesiyle kaldırılmış bulunduğundan tertip bütçeden çıkarılmıştır. 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tatbik masrafları: 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü dairesinde piyasadan satmalmacak müs
tahzarlar bedeline ödenmek üzere yeniden açılan bu tertibe 10 000 lira tahsisat kon
muştur. 

Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti: 
Geçen yılın aynıdır. 
Sağlık müzeleri umumi masrafları : 
izmir Sağlık müzesinin dekorasyon işlerinin yenilenmesi özel idareye ait bulunan Bursa 
Sağlık müzesinin de ahiren vekâlete devredilmiş bulunduğundan mezkûr müze malzeme
sinin de yenilenerek halkın istifadesine arzı için 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira kon
muştur. 

10 Sağlık memurları okulları : 
1954 senesinde talebe iaşe masrafı 280, personel iaşe masrafı 215 kuruş üzerinden hesaplan
mış iken bu miktar ihtiyacı karşılıyamadığı cihetle 1955 senesinde talebe iaşe masrafı 300, 
personel iaşe masrafı 230 kuruş üzerinden hesaplanmış ve 1955 senesinde okula 40 ta
lebe fazla alınması zarureti karşısında sureti hesabı aşağıda gösterildiği üzere 1954 yılı 
tahsisatına nazaran 16 000 lira fazlasiyle 284 000 lira teklif olunmuştur. 

58 X 300 X 120 = 20 880 3 ncü sınıf 
242 X 300 X 270 = 196 020 2 ve 1 nci sınıflar 
58 X 300 X 150 = 26 100 1 nci sınıf 
60 X 230 X 300 = 41 400 Personel 

284 400 Yekûn 
20 Yatılı Ebe yurdu : 

1954 senesinde talebe günlük iaşe masrafı 280 ve personel iaşe masrafı 215 kuruş üze
rinden hesaplanmış iken. bu miktar ihtiyaca kâfi glmediğinden 1955 senesinde talebe iaşe 
masrafı 300 ve personel iaşe masrafı 230 kuruş üzerinden hesaplanmış ve 1955 senesin
de Ankara Ebe okulunun 3 ncü sınıfının ihdası dolayısiyle bu sınıfa 20 talebe alınacağı 
da nazara alınarak sureti hesabı aşağıda gösterilmiş olduğu üzere 36 500 lira fazlasiyle 
148 500 lira teklif olunmuştur. 
istanbul : •; 
50X300X270= 40 500 2 nci sınıf 
50X300X270= 40 500 1 nci » 

Ankara Ebe Okulu 
20X300X120= 
40X300X270= 
20X300X150= 
10X230X300= 
20X600 = 

81 000 

7 200 
32 400 
9 000 
6 900 

12 000 

Yekûn 

3 ncü sınıf 
2 nci ve 1 nci sınıflar 
1 nci sınıf 
Perjonel 
Tesis 

67 500 Yekûn 
148 500 Umumi yekûn 
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30 Hıîzıssıhha Okulu : • . 
Geçen yılın aynıdır. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Trahomla savaş umumi masrafları : 
Trahom hasta yataklarından 65 şi Devlet hastanesi kadrolarına alındığından 100 000 li
ra noksaniyle 650 000 lira teklif olunmuştu?. 

Zührevi hastalıklarla savaş umumi masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Sıtma ile savaş umumi masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Veremle savaş umumi masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

10 Devlet hastaneleri : 
1954 yılında Devlet hastaneleri hasta yatağı günlük iaşe masrafı 280, verem hastaneleri 
verem yatağı günlük iaşe masrafı 350, ebe - laborant hemşire okulları günlük talebe 

. masrafı 280 ve personel iaşe masrafı 215 kuruştan hesaplanmış iken bu miktar ihtiya
cı karşılayamadığından 1955 senesinde Devlet hastaneleri hasta yatağı iaşe masrafı 330, 
verem hastaneleri verem yatağı günlük iaşe masrafı 400, talebe iaşe masrafı 300 ve per
sonel iaşe masrafi 230 kuruş üzerinden hesaplanmış ve 1955 senesinde Devlet hastaneleri
ne 600, verem hastanelerine 720 ilâve ve tesis yatak ve 150 hemşire namzedi hizmetli 
kadrosu da nazara alınarak sureti hesabı aşağıda gösterilmiş olduğu üzere 5 559 000 
lira fazlasiyle 35 554 000 lira teklif olunmuştur. 
Hasta yatağı : 
13 095 1954 te mevcut yatak 

500 1955 te ilâve yatak 
100 1955 te yeni tesis yatak 

13 695 Yekûn 
Verem yatağı : 

6 557 1954 te mevcut verem yatağı 
150 1955 te ilâve verem yatağı 
570 1955 te yeni tesis yatak 

7 277 Yekûn 
öğrenci : 

630 1954 te mevcut 
Personel : 
7 467 1954 te mevcut personel 

260 1955 te ilâve yatak , personeli 12 aylık 
268 1955 te yeni tesis yatak personeli 6 aylık 
150 1955 te yeni alınacak hemşire namzedi hasta ve çoeuk bakıcı 12 aylık 

8 145 Yekûn 
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Hasta yatağı : 
13 095 X 330 X 365 == 15 772 927 

5 0 0 X 3 3 0 X 3 6 5 = 602 250 
100 X 330 X 180 = 59 400 

1954 te mevcut hasta yatağı 
1955 te yeniden ilâve yatak 
1955 te yeni tesis 

13 695 
Verem yatağı : 

6 557 X 400 X 365 = 
150 X 400 X 365 = 
570 X 400 X 180 = 

7 277 
öğrenci : 

630 X 300 X 365 = 
Personel : 

7 467 X 230 X 365 = 
260 X 230 X 365 = 
268 X 230 X 180 = 
150 X 230 X 365 = 

8 145 
(Tesis) 

670X1500 = 
650 X 350 = 
678 X 240 = 

16 434 577 

9 573 220. 
219 000 
410 000 

10 202 620 

689 850 

6 268 546 
218 270 
110 952 
125 925 

6 723 693 

1 005 000 
227 500 
162 720 

Yekûn 

1954 te mevcut verem yatağı 
1955 te ilâve yatak 
1955 te yeniden tesis 

Yekûn 

1954 te mevcut öğrenci 
-

1954 te mevcut personel 
1955 te ilâve yatak personeli 
1955 te yeni tesis yatak personeli 
1955 te yeniden alınacak hemşire namzedi per
sonel 
Yekûn 

1 

Yeni tesis olunacak 670 yatak . 570 + 100 
İlâve yatak tesis masrafı 500 4- 100 
Personel tesis masrafı 

1 395 220 
Müteferrik masraflar : 

20 000 4 hemşire okulu kirası 
36 000 Numune hastanesi göz servisi kirası 
24 000 Numune hastanesi hemşire okulu kirası 
28 000 Ankara Çocuk hastanesi kirası 

108 000 Yekûn 
16 434 577 Devlet hastaneleri 
10 202 620 Verem 

689 850 öğrenci 
6 723 693 Personel 
1 395 220 Tesis 

108 000 Müteferrik masraflar 

35 553 960 Yekûn 
35 554 000 
Muayene ve tedavi evleri : 
Geçen yılın aynıdır. 
feüduz tedavi müesseseleri : 
İstanbul ve Elâzığ'da mevcut ikuduz tedavi müesseselerinin 1 yıllık umumi masraflar; 
karşılığı olarak geçen yılin aynı teklif edilmiştir, 
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1 610 X 330 X 
1 650 X 230 X 
250 X 330 X 
200 X 330 X 
330 X 230 X 
450 X1500 

365 = 
365 = 
180 = 
180 = 
180 == 

-,'" 

1 939 245 
1 385 175 
148 500 
118 800 
136 620 
675 000 

Sağlık merkezleri : 
1954 senesinde sağlık merkezlerinde günlük iaşe masrafı 280 ve personel iaşe masrafı 
215 kuruş üzerinden hesaplanmış ise de bu para ihtiyacı karşılıyamadığından 1955 se
nesinde sağlık merkezi hasta yatağı 330 ve personel iaşe masrafı 230 kuruştan hesap
lanmış ve 1955 senesinde yeniden tesis olunacak 30 sağlık merkezi de nazara alınarak 
aşağıda sureti hesabı gösterildiği üzere 1954 yılma nazaran 1 120 000 lira fazlasivle 
4 403 000 lira konmuştur. 

1954 te mevcut 151 sağlık merkezi 
Mevcut personel 
1955 te yeniden tesis olunacak 30 sağlık merkezi 
1955 te yeniden tesis olunacak 30 sağlık merkezi 
Personel 
Tesis 

4 403 340 , Yekûn 
Doğum ve çocuk bakım evleri: 
1954 senesinde doğum ve çocuk bakım evleri günlük hasta yatak masrafı 280, personel 
iaşe masrafı 215 ve talebe iaşe masrafı 280 kuruş üzerinden hesaplanmış iken bu para 
ihtiyaca kâfi gelmediğinden 1955 senesinde doğum yatağı 330, personel 230, ve talebe 
300 kuruş üzerinden hesaplanarak sureti hesabı aşağıda gösterildiği üzere 247 800 lira 
fazlasiyle 1 996 800 lira teklif olunmuştur. 
1 100 X 330 X 365 = 1 324 950 1954 te mevcut doğum yatağı 

» » bebek » 
» » Personel 
» » öğrenci 
» » Personel 

1 996 812 Yekûn 

Beykoz Yüksek Tahsil Gençliği Prevantoryumu : 
Tertip bütçeden çıkarılarak aynı faslın 10 ncu devlet hastaneleri maddesine ilâve edil
miştir. 
Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve gereçler : 
O ecen yılın aynıdır. 
Ana ve çocuk sağlığı merkezi umumi masrafları : 
Geçen yılın aynadır. 
T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi umumi masrafları : 
Yeniden tesis olunan 3 lâboratuvara satmalınaeak malzeme karşılığı olarak 50 000 li
ra fazlasiyle 900 000 lira konmuştur. 

Korunmaya muhtaç çocuklar için 5387 sayılı Kanun gereğince yapılacak masraflar : 
Geçen yılın aynıdır. 

Sağlık memurları ve sağlık koruyucûarına hayvan avansı : 
Alelûmum seyyar küçük sıhhat memurlarına hayvan yem bedeli verilmesine dair olan 
16 . III . 1942 tarihli ve 4192 sayılı Kanun 1 . III . İ954 tarihinden itibaren 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 62 nci maddesiyle kaldırılmış olduğundan tertip bütçeden 
çıkarılmıştır, 

616 X 
426 X 
100 X 
10 X 

100 X 365 = 
230 X 365 = 
300 X 270 = 
230 X 365 = 

224 840 
357 627 
81 000 
8 395 
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1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek mükâfat : 
Geçen yılın aynıdır. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Geçen yılın aynıdır. 

Satınalma ve abone : 
Geçen yılın aynıdır. 
Başka her çeşit masraflar : 
12 000 lira noksaniyle 39 000 lira teklif edilmiştir. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 
Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası Dünya Sağlık Teşkilâtının işarına göre 1955 senesinde iştirak hissesi 
olarak 85 230 dolar mukabili 240 792 ve Milletlerarası çocuklara âcil yardım fonuna 
75 000 lira ki, ceman 315 800 lira ödeneceği cihetle 25 507 lira fazlasiyle teklif yapıl
mıştır. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

İç kongreler : 
1955 senesinde toplanacak iç kongre masraflarını karşılamak üzere yeniden açılan ter
tibe 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Millî Türk Tıp kongresi : 
iki senede bir defa toplanmakta olan kongre, 1954 yılında İzmir'de toplandığı cihetle 
tertip bütçeden çıkarılmıştır. 
Milletlerarası hemşireler kongresi : 
1955 senesinde milletlerarası hemşireler kongresi toplanmıyacağından tertip bütçeden 
çıkarılmıştır. 
Üroloji kongresi : 
1955 senesinde kongre toplanmıyaeağı cihetle tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

Kurs masrafları : . 
Geçen yılın aynıdır. 

Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

1950 -1953 yılları borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 
1928 -1949 yılları borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Readeptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları ; 
Geçen yılın aynıdır. 
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Yalova kaplıcaları işletme idaresine yardım : 
Kaplıca işletme idaresinin Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığına devrine dair 
hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sevkedileceği cihetle tertip 
bütçeden çıkarılmıştır. 

Özel kurum ve derneklere : 
Geçen yılın aynıdır. 

Kan Bankası mütedavil sermayesine yardım : 
Geçen yılın aynıdır. 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Geçen yılın aynıdır. 

Kızılay .hastanesi taksit bedeli : 
19. VI. 1952 tarihli ve 5970 sayılı Kanunla 1952 - 1957 yıllarında 500 000 liralık 6 
müsavi taksitte ve 3 000 000 lira bedelle satmalınan Kızılay hastanesinin 1955 yılı 
taksit bedeli olarak geçen yılda olduğu gibi 500 000 lira konmuştur. 
3827 sayılı Kanun gereğince satınahnacak taşıtlar karşılığı (Maliye bütçesine) : 
1955 senesinde satmalınması derpiş olunan 17 nakil vasıtasının bedeli olarak Maliye 
Vekâleti bütçesine aktarılmak üzere aşağıda sureti hesabı gösterildiği üzere geçen yıla 
nazaran 215 000 lira noksaniyle 185 000 lira teklif oHunmuştur. 

1 X 15 000 = 15 000 Buick marka makam otomobili 
1 X 20 000 = 20 000 Kamyon (Devlet hastanesi için) 

15 X 10 000 = 150 000 Jeep (Sağlık merkezleri için) 

17 185 000 Yekûn 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti (Nafıa bütçesine) : 
Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılacak olan bu tahsisat.aşağıda hesabı gösterildiği ü»** 
re 5 299 000 lira noksaniyle 14 000 000 lira teklif olunmuştur. X 

600 000 Şişli Çocuk Hastanesi cerrahi ve doğum paviyonu inşaatı 
250 000 Kayseri doğumevi inşaatı 
400 000 Ankara ebe okulu mşaatı 
750 000 » Numune Hastanesine ek paviyon 
400 000 » Çocuk hastanesi inşaatı 
500 000 Erzurum Devlet Hastanesi inşaatı 
400 000 Gazianteb Doğumevi inşaatı 
300 000 îzmir Hemşire Okulu inşaatı 
400 000 Kayseri Devlet Hastanesi paviyon inşaatı 
350 000 Malatya Devlet Hastanesi inşaatı 
300 000 Manisa Akıl Hastanesi inşaatı 
350 000 Ordu Devlet Hastanesi inşaatı 
350 000 Adana sıtma savaş öğretmen yurdu inşaatı 
400 000 Elâzığ Akıl Hastanesi inşaatı 
300 000 Diyarbakır Çermik kaplıcaları inşaatı 
300 000 Bilecik Devlet Hastanesi inşaatı 
650 000 Diyarbakır Hıfzıssıhhâ Enstitüsü inşaatı 
300 000 Ankara ana ve çocuk sağlık merkezi inşaatı 
400 000 Eskişehir Devlet Hastanesi 



100 000 Bursa Doğumevi 
200 000 Kütahya Hastanesi 50 yataklı paviyon 
300 000 Ankara'da yapılacak kanser enstitüsü inşaatı 
250 000 1953 yılında bir kısım inşaatına başlanılan ve 1954 yılında devam edile-

miyen sağlık merkezlerinin ikmal inşaatı 
300 000 Mahallî yardımlarla başlanılıp Hazineye intikal ettirilen (Buldan, Dinar, 

Sandıklı, Çavdır, Yenişehir ve Niksar) sağlık merkezlerinin ikmal inşaatı 
700 000 özel idareden intikal eden hastanelerin tam randımanla çalışmaları için 

noksanlarının ikmalleri 
100 000 Ankara Numune Hastanesine poliklinik inşası 
150 000 İzmir Karşıyaka çocuk bakımevi 
100 000 İstanbul transit ambarı revizyonu 
450 000 Yeni vilâyetler (Sakarya, Uşak ve Adıyaman) vilâyetlerinde hastane in

şaatı 
200 000 Denizli Hastanesine 200 yataklı ana paviyon inşaatı 
200 000 Samsun Devlet Hastanesine paviyon inşası 
100 000 Bafra'da 50 yataklı hastane inşası 
150 000 Ağrı vilâyet merkezine 100 yataklı hastane inşası 
200 000 Bakırköy Akü Hastanesine 200 yataklı bir çocuk servisi inşası 
750 000 19 kazada yeniden inşa ası mütesavver sağlık merkezlerinin 1 nei kışı tu 

inşaatları 
1.50 000 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine konsantrasyon şubesi in

şaatı 
Erzurum ve Samsun'da birer hıfzıssıhha müessesesi tesisi ve inşaatı 
Doğu bölgesinde Lepra tedavi mahalleri tesisi 
Devlete ait zühreviye, trahom dispanserleri binalarının tamiri 
Bulaşıcı hastalıklarda kullanılan motorlu taşıtlar için garaj inşa ası 
Tekirdağ vilâyet merkezine 100 yataklı hastane inşaası 

14 000 000 Yekûn 

5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince -vücuda getirilecek yapı ve tesis işleri her 
türlü masrafları : 
Bayındırlık Vekâleti bütçesine aktarılacak olan bu tahsisat sureti hesabı aşağıda, gös
terildiği veçhile 1 984 000 lira noksaniyle 1 650 000 lira teklif edilmiştir. 

150 000 İsparta Verem Hastanesi inşaatının devamı 
150 000 Konya Verem Hastanesi inşaatının devamı 
150 000 Buldan Verem Hastanesi inşaatının devamı 
150 000 Urfa Verem Hastanesi inşaatının devamı 
150 000 Kirazlı Verem Hastanesi devamı veya Mördoğan veya başka bir yerde ya

pılacak 
200 000 îzmir Verem Hastanesi devamı kemik veremi hastanesi inşaatı 
150 000 Giresun Verem Hastanesi devamı 
150 000 Giresun Kemik Hastanesinin inşaatının devamı 
200 000 Ankara Atatürk Sanatoryomûnun inşaatının devamı 
200 000 Trabzon Verem Hastanesinin devamı 

400 000 
200 000 
50 000 
100 000 
150 000 

1 650 000 Yekûn 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin (Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı dâhil) 1955 malî 
yılı bütçesi 1954 bütçesine nazaran yapı işleri ve esaslı onarmalar için Nafıa Vekâleti bütçesine 
konulan 1 375 000 lira ile 3827 sayılı Kanuna göre satmalmacak motorlu taşıt vasıtaları, için Deliye 
Vekâleti bütçesine konulan 250 000 lira dâhil olmak üzere 6 468 529 lira fazlasiyle 31 461 833 lira
dır. 

Bu miktarın 10 662 102 lirası vekâlete ve 20 799 731 lirası da Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı hizmetlerine aittir. 

Geçen yıla nazaran fazlalığın 2 104 586 lirası vekâlete, 4 363 943 lirası da Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanlığına ait bulunmaktadır. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
Geçen yılın aynı olarak (5 400) lira konulmuştur. 

201 11 Gümrük merkez memurları maaşı : + 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (571 631) lira fazlasiyle (1 438 656) lira tahsisat ko
nulmuştur. Fazlalığın (283 900) lirası 1954 yılında kabul ve meriyete girmiş bulunan 
6410 sayılı Teşkilât Kanunundan, (287 731) lirası da memurlara ödenmekte bulunan 
yılda 3 maaş tahsisatın bu tertibe konulmasından ileri gelmiştir. Konan tahsisatın 
(1 103 100) lirası fiilî kadro tutarına, (45 025) lirası üst derecelere ve (287 731) 
lirası da tahsisatlara ait bulunmaktadır. 

12 Gümrük vilâyetler memurları maaşı : 
Bu tertibe (1 211 293) lira fazlasiyle (5 518 468) lira tahsisat teklif edilmiştir. Faz
lalığın (107 600) lirası merkez memurları maaşında olduğu gibi 6410 sayılı Teşkilât 
Kanunundan, (1 103 693) lirası da tahsisat karşılığından doğmaktadır. Teklif edilen 
tahsisatın (4 207 800) lirası fiilî kadro tutarına ve (206 975) lirası da üst derece 
farklarma, bakiyesi de tahsisatlara aittir. 

13 Muhafaza merkez subay, memur ve eratı maaşı : 
Bu tertibe (482 843) lira tahsisat konulmuştur. Geçen yıla nazaran teklif edilmiş bulu
nan (96 568) lira fazlalık tahsisat karşılıklarına ait bulunmaktadır. 

14 Muhafaza vilâyetler subay, memur ve eratı maaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (1 675 011) lira fazlasiyle (7 640 930) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Fazlalığın (4 200) lirası 7 üsteğmenin kadrosunun 35 liradan 40 liraya çı
karılmasından, (27 000) lirası 45 astsubayın kadrosunun 35 liradan 40 liraya yükseltil
mesinden, (115 525) lirası kadroya ilâve edilen 18 kıdemli üsteğmen, 60 çavuş, 60 on
başı ve 490 erin aylıkları karşılığındın, (1 528 186) lirası da tahsisat karşılığından ileri 
gelmiş bulunmaktadır. 

21 Gümrük merkez memurları açık maaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 375 lira fazlasiyle (1 875) lira teklif edilmiştir. Fazlalık 
tahsisatların karşılığına aittir. 

22 Gümrük vilâyetler memurları açık maaşı : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (1 175) lira fazlasiyle (5 875) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık tahsisatların karşılığına aittir. 
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23 Muhafaza merkez memurları açık maaşı • 
Geçen yıla nazaran 125 lira fazlasiyle 625 lira konmuştur. Fazlalık tahsisatlar karşıla 
gına aittir. 

24 Muhafaza vilâyetler memurları açık maaşı : 
Geçen yıla nazaran (500) lira fazlasiyle (2 500) lira teklif edilmiştir. Fazlalık tahsi
satlar karşılığına aittir. 

11 Gümrük, merkez hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (21 675) lira fazlasiyle (90 375) lira tahsisat teklif edil
miştir. Fazlalığın (3 600) lirası bu sene kurulmuş bulunan vekâlet santralinde istih
dam edilecek olan (150) lira ücretli 2 aded santral memuru kadrosuna, (18 075) lirası 
da tahsisatlar karşılığına aittir. 

12 Gümrük vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (45 075) lira fazlasiyle (135 375) lira tahsisat teklif edil
miştir. Fazlalığın (1 200) lirası bütün gümrüklerin basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarının 
temin etmekte olan İstanbul Gümrük Baş Md. için 100 lira aylık ücretli bir hamal 
kadrosunun alınmasına zaruret hâsıl olmasından, (3 000) lira Sirkeci ve Posta güm
rüklerine lüzumlu bulunan birer aded 125 şer lira ücretli 2 gece bekçisinden, (8 100) 
lirası gümrüklerin ihtiyaca İçin satmalınacak 2 Station Vagon ile 1 kaptıkaçtıda istih
dam edilecek (225) lira ücretli 3 şoföre (3 600) lirası Yayladağ gümrük binasına ko
nulacak olan eletrik motoru için istihdam edilecek (300) lira ücretli bir makinist, 
(1 200) lirası bir tek odacı ile idare edilemiyeceği anlaşılan Samsun gümrük binası 
için alınacak olan (100) lira ücretli bir hademe, (900) lirası da 1954 yılında satmalı-
nan Yeşilköy gümrüğü otobüsü için alınmış bulunan (225) liraya ehil şoför talip çık
maması münasebetiyle bu kadro ücretinin (300) liraya çıkarılmasından, (27 075) lirası 
da tahsisatlar karşılığından ileri gelmiştir. 

13 Muhafaza merkez hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran (4 230) lira fazlasiyle (21 150) lira tahsisat teklif edilmiştir. Faz
lalık tahsisatlar karşılığına aittir. 

14 Muhafaza vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (148 900) lira fazlasiyle (579 500) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalığın (33 000) lirası (D) cetveline ilâve edilen 250 lira ücretli 7 makinist ile 400 
lira ücretli bir, 300 lira ücretli 2 teknisiyenin kadroları tutarına ve 115 900'lirası da 
tahsisatlar karşılığına ait bulunmaktadır. 

11 Gümrük merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe 7 367. lira fazlasiyle 48 500 lira teklif edilmiştir. Fazlalığın 1 667 lirası şim
diye kadar 11 aylık olarak alınan gümrük kursu öğretmenleri kadrolarının müşabihi 
kurslarda olduğu gibi 12 aya çıkarılmak istenmesinden, 5 700 lirası da tahsisatlar 
karşılığından meydana gelmiştir. 

13 Muhafaza merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yıl olduğîi gibi 10 220 lira teklif edilmiştir. 

11 Gümrük merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın aynı olarak 21 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Gümrük vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın aynı olarak 215 ?60 lira teklif edilmiştir. 

13 Muhafaza merkez subay ve memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın aynı olarak 14 000 ura teklif edilmiştir. 
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14 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları çoeuk zammı : 
Geçen yılın aynı olarak 500 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Gümrük merkez memurları doğuti' yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Gümrük vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı ola tak 14 400 lira teklif edilmiştir. 

23 Muhafaza merkez subay ve memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 1 000 lira konulmuştur. 

24 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 60 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Gümrük merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 1 750 lira. teklif edilmiştir. 

32 Gümrük vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 8 250 lira teklif edilmiştir. 

33 Muhafaza merkez subay ve memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 

34 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 5 330 lira teklif edilmiştir. 

41 Gümrük yakacak zammı : 
Geçen yılın aynı olarak 3 600 lira teklif edilmiştir. 

42 Muhafaza yakacak zammı : 
Gecen yılın ayın olarak 16 400 lira teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
Geçen yılın aynı olarak 1 500 lira teklif edilmiştir. 

11 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) 35 nci maddesinin (E) fıkralariyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. (\ Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
(Gümrük): 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 22 720 lira fazlasiyle 316 387 lira teklif edilmiştir. Faz
lalık gümrük merkez ve vilâyetler memur ve hizmetlilerinin aylık ve ücretlerinde bu yıl 
geçen yıla nazaran meydana gelen farkın karşılığıdır. 

12 5434 sayılı Kanunun 14 ncu maddesinin (D) 15 nci maddesinin (E) fıkralariyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
(Muhafaza): 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 8 655 lira fazlasiyle 386 853 lira tahsisat teklif edilmiş
tir. Fazlalık muhafaza merkez ve vilâyetler maaş ve ücretlerinde geçen yıla nazaran 
meydana gelmiş bulunan artışın karşılığıdır. 

11 Gümrük temsil tahsisatı : 
Geçen yılın ayn mlarak 2 100 lira teklif edilmiştir. 

12 Muhafaza temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynı olarak 1 500 lira teklif edilmiştir. 

4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını : 
Geçen yılın aynı olarak 527 400 lira teklif edilmiştir. 

6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
Bu tertip 1954 yılında meriyete girmiş olan vekâletin Teşkilât Kanununun 3 ncü mad-
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desine müstenit olup sözü edilen kanunun 1954 yılı bütçesinin kabulünden sonra Yüksek 
Meclisten çıktığından bu maddenin icabettirdiği tahsisat temin edilememiş ve bu sebep
le 1955 yılı bütçesinde yeni olarak acılan tertibe yapılan hesaba uygun olarak 15 930 
lira teklif elilmiştir. 

1615 sayılı Kanun gereğince verilecek yemeklik bedeli : 
Geçen yılın aynı olarak 22 O00 lira teklif edilmiştir.. 

11 Gümrük merkez kırtasiyesi : 
Geçen yıla nazaran 300 lira fazlasiyle 2 500 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 1954 yılında 
alman tahsisatın kâfi gelmiyeceğinin ani aşılmasından teklif edilmiştir. 

12 Muhafaza merkez kırtasiyesi : 
Geçen yıla nazaran 500 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 1954 yılında 
alman tahsisatın kâfi gelmiyeceğinin anlaşılmasından teklif edilmiştir. 

21 Gümrük merkez döşemesi : • 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. Teklif 
edilen tahsisatla vekâlet binasının odalarına serili bulunan linolyumlardan bozuk olan
ları değiştirilecek ve 1955 te inşası mukarrer ek bina için lâzım olan perde, dolap, 
abajur, paravana gibi ihtiyaçlar karşılanacak ve yeni Teşkilât Kanunu ile ihdas edilen 
bir müdürlüğün yazıhane, koltuk Âe sair ihtiyaçları sağlanacaktır. 

22 Muhafaza merkez döşemesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 500 lira teklif edilmiştir. 

31. Gümrük merkez demirbaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 14 500 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. Bu 
tahsisatla yeni . Teşkil ât Kanunu ile merkez kadrosuna ilâve edilen kıymet şubesi, ter
cüme bürosu müşavirlikler ve uzmanlıkların kullanacakları büro malzemesiyle 10 yazı, 
10 hesap maşkinası sağlanacak ve kalorifer tesisatı şimdilik yapılmıyacak olan ilâve 
binasının soba ihtiyacı temin edilecek mevcut demirbaşlardan, tamire muhtaç olan
lar tamir edilecektir. 

32 Muhafaza merkezi demirbaşı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 5 00 lira teklif edilmiştir. 

41 Gümrük merkez öteberi masrafları : 
Bu tertibe gecen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle 12 500 lira teklif edilmiştir. Fazla
lık 1954 yılında alınmış olan tahsisatın kâfi gelmiyeceğinin anlaşılması üzerine zaruri 
olarak teklif edilmiştir. 

42 Muhafaza merkez öteberi masrafları: 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 2 500 lira teklif edilmiştir. 

51 Gümrük merkez aydınlatması : 
Bu tertibe 2 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık ilâve edilecek olan 
binanın ampul ve elektrik sarfiyatı ihtiyaçlarım karşılamak içindir. 

52 Muhafaza merkez aydınlatması : 
Bu tertibe gecen yılın aynı olarak 5000 lira teklif edilmiştir. 

61 Gümrük merkez ısıtması : 
Bu tertibe 2 500 lira fazlasiyle 16 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık vekâlet binasına 
ilâvesi mukarrer binanın ısıtma ihtiyacını karşılamak içindir. 

62 Muhafaza merkez ısıtması : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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302 11 Gümrük vilâyetler kırtasiyesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 21 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Muhafaza vilâyetler kırtasiyesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Gümrük vilâyetler döşemesi : 
Bu tertibe 17 000 lira fazlasiyle 26 000 lira teklif edilmiştir. Teklif edilen tahsisatla 
çok eski zamandan beri kullanılıp tamir kabul etmez bir hal almış olan döşeme değiş
tirilecek ve bu yıl inşaası tamamlanacak olan Cilvegöz, Tıbıl, Yayladağ ve îslâhiye 
gümrük binaları için lüzumlu döşemeler sağlanacaktır. 

22 Muhafaza vilâyetler döşemesi : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. Bu tah
sisatın 5 000 lirası ile İstanbul Güm. Muh. Başmüdürlüğü binasının muşambası döşe
necek ve 3 000 lira ile de teşkilâtın mefruşat ihtiyacı sağlanacaktır. 

31 Gümrük vilâyetler demirbaşı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 22 000 lira teklif edilmiştir. 

32 Muhafaza vilâyetler demirbaşı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 6 000 lira teklif edilmiştir. 

4İ Gümrük vilâyetler öteberi masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 27 000 lira teklif edilmiştir. 

42 Muhafaza vilâyetler öteberi masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 19 600 lira teklif edilmiştir. 

51 Gümrük vilâyetler aydınlatması : 
.. Bu tertibe 4 000 lira fazlasiyle 23 000 lira • teklif edilmiştir. Fazlalık, Ciivegözü, 

Kapıkule, Gürbulak ve Yayiadağı gümrüklerin de ki elektrik motörlerinin çalıştırıl
maları karşılığıdır. 

61 Gümrük vilâyetler ısıtması : 
Bu tertibe 2 000 lira fazlasiyle 42 000 lira teklif erimiştir. Fazlalık, yukardaki 
maddede isimleri yazılı bulunan yeni binaların ısıtma ihtiyacından doğmuştur. 

303 11 Gümrük basılı kâğıt ve defterleri : 
Bu tertibe 6 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. Yeni Gümrük Tarife 

- Kanunu gereğince yeniden bâzı baskılara ihtiyaç hâsıl olduğundan ve iş hacminin 
çoğalması sebebiyle basılı kâğıt sarfiyatı da artmış bulunduğundan bu miktar bir 
ilâve yapılmasına z*aruret duyulmuştur. 

12 Muhafaza basılı kâğıt ve defterler : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. Faz
lalık geçen yıl alınmış olan tahsisatın kifayet etmiyeceğinin anlaşılmış olmasından
dır. 

13 5383 sayılı 'Kanunun 153 ııcü maddesine göre basılacak kâğıtlar masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 45 000 lira teklif edilmiştir. Faz
lalık geçen yıllara nazaran beyanname ve manifesto sarfiyatının çoğalması sebebiyle 
konulmuştur. 

304 11 Gümrük merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 12 500 lira teklif edilmiştir. 

12 Gümrük vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 54 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Gümrük merkez telefon masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 



22 Gümrük vilâyetler telefon masrafları: 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 7 500 lira fazlasiyle 22 500 lira teklif edilmiştir. Fazla
lığın 5 000 lirası izmir Gümrüğüne nakledilmesi düşünülen vekâlet eski santralinin 
kurulması ve işletilmesi karşılığına ve 2 500 lirası da âzami tasarrufa rağmen yıl için
de telefon sarfiyatının alınan tahsisatla karşılanamıyarak gelecek yıla devredilmiş 
olmasmdan ileri gelmektedir. 

28 Muhafaza merkez telefon masraflara 
Geçen yüm aynı olarak 1 500 lira teklif 'edilmiştir. 

24 Muhafaza vilâyetler telefon masrafları: 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif elilmiştir. 
Fazlalık tahsisatın kifayet etmemesinden doğmuştur. 

11 Gümrük vilâyetler kira bedeli 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Muhafaza vilâyetler kira bedeli: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 100 000 lira teklif 'edilmiştir. 

Giyecekler: 
Bu tertibe 7 000 lira fazlasiyle 60 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalığın 5 000 lirası yeni 
teşkilât kanunu ile kolcu adedinin 308 den 366 ya çıkarılmasından ve geri kalan 
2 000 lirası da 1954 yılında alınan tahsisatla bu yıl ihtiyacının karşılanmadığının 
anlaşılmış bulunmasından ileri gelmiştir. 

11 Gümrük sürekli görev yolluğu : 
Bu tertibe geç<en yıla nazaran 38 000 lira fazlasiyle 76 000 lira teklif edilmiştir. Faz
lalık 6245 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle konulmuştur. 

12 Muhafaza sürekli görev yolluğu: 
Bu tertibe 150 000 lira fazlasiyle 230 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 6245 sayılı 
Kanun sebebiyl^ zaruri olarak teklif edilmiştir. 

21 Gümrük geçici görev yolluğu : 
Bu tertibe 25 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 6245 sayılı Kanun 
sebebiyle konulmuştur. 

22 Muhafaza geçici görev yolluğu : 
Bu tertibe 32 000 lira fazlasiyle 64 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 6245 sayılı Kanun 
sebebiyle konulmuştur. * 

31 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti müfettişler yolluğu : 
Bu tertibe 1&) 000 lira fazlasiyle 250 000 lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık 6245 sayılı Kanun sebebiyle teklif edilmiştir. 

32 Muhafaza hesap müfettişleri yolluğu 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 13 000 lira teklif edilmiştir. Fazla
lık 6245 sayılı Kanundan doğmuştur. 

40 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek müfettiş ve memurlar yolluğu : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 105 200 lira teklif edilmiştir. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatları : 
6245 sayılı Kanun gereğince açılmış olan bu tertibe 40 000 lira teklif edilmiş olup bu 
para tazminat alacakların miktarına göre hesaplanmıştır. 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek avanslar karşılığı: 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi icabı konulan 10 000 lira tahsisat tahminidir. 
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11 Gümrük merkez memurları tedavi masrafları ve yollukları : 
Bu tertibe 4 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 6245 sayılı Kanu
nun tatbiki neticesi doğmuştur. 

12 Gümrük vilayetler memurları tedavi masraflan ve yolkaklan : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmiştir. Faz
lalık 6245 sayılı Kanundan doğmuştur. 

13 Muhafaza merkez memurjarı tedavi masrafları ve yollukları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 1 500 lira teklif edilmiştir. Fazla
lık geçen sene alman tahsisatın esasen kifayet etmemesinden ve 6245 sayılı Kanun
dan doğmuştur. 

14 Muhafaza vilâyetler memurları tedavi masrafları ve yollukları : 
Bu tertibe 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 6245 sayılı K#- ' 
nundan doğmuştur. 

15 Muhafaza merkez subay, astsubay ve erleri tedavi masrafları ve yollukları : 
Bu tertibe 500 lira fazlasiyle 1 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 6245 sayılı Kanun
dan doğmuştur. 

16 Muhafaza vilâyetler subay, astsubay ve erleri tedavi masrafları ve yollukları : 
Bu tertibe 2 000 lira fazlasiyle 5 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. Fazlalık 6245 sa
yılı Kanundan doğmuştur. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vekâlet otomobili .onarma masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir, 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Bu maddeye geçen seneki gibi 500 lira teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Bu maddeye geçen yıldaki kadar 200 lira teklif edilmiştir. 

23 Merkez muhafaza taşıtları işletme ve kira bedeli : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle 6 500 lira konulmuştur. Fazla
lık kadroya ilâve edilen bir makam arabasından doğmuştur. 

24 Merkez muhafaza taşıtları onarma masrafları : 
Bu tertibe 2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık Muhafaza Kuman
danına alınmış olan otomobilden doğmuştur. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Btt tertibe geçen yıla nazaran 11 000 lira fazlasiyle 24 000 lira teklif edilmiştir. Faz
lalık mevcut vasıtaların geçen yıl alınan tahsisatın kâfi gelmediği ve daha 2 000 lira
ya ihtiyaç gösterdiğinin anlaşılmasından ve bu yıl bütçesinden alınacak 3 otomobil 
için konulan 9 000 lira işletme masrafından ibarettir. 

32 Vilâyet taşıtları onarma masrafları : 
Bü tertibe geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 6 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Fazlalık mevcut 9 vasıtanın tamirinin 3 500 liraya yapılamadığı ve 2 000 liraya ihti
yaç gösterildiğinin anlaşılmasından ve bu yıl alınacak 3 otomobil için 1 000 lira ta
mir masrafı konulmasından ileri gelmiştir. 

33 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli ; 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 33 766 lira fazlasiyle 683 766 lira tahsisat teklif edil
miştir. Fazlalık arabalara yedek lâstik temini gayesiyledir. 
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34 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma masrafları : 
„• Bu tertibe geçen yıla nazaran 196 000 lira fazlasiyle 716 000 lira teklif edilmiştir. 

Fazlalık geçen sene alman tahsisatın kifayet etmiyeceğinin anlaşılmasından ve mev
cut vasıtalara göre yapılan hesap neticesi elde edilen miktara uygun tahsisat sağla
manın uygun görülmesinden meydana gelmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Bu tertibe geçen yıl alman tahsisat ihtiyacı karşılamadığından 1 000 lira fazlasiyle 
3 000 lira teklif edilmiştir. 

405 Hayvan satmalma ve tazmini : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

406 Haber alma masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

407 20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Bu tertibe geçen senenin aynı olarak 2 800 lira teklif edilmiştir. 

30 (reri verilecek paralar : 
Bu tertibe gecen senenin aynı olarak 98 500 lira konulmuştur. ' 

409 10 Tayınat : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 350 000 lira fazlasiyle 3 680 000 lira teklif edilmiştir. 
Fazlalığın 39 829 lirası 6232 sayılı Kanun gereğince erlere verilecek sigara bedeli
ne, 15 543 lirası kadroya ilâve edilen 13 subaya, 290 915 lirası 610 ere ve 3 713 lirası 
da (D) eetveline ilâveten konulan 10 hizmetliye ait bulunmaktadır. 

20 Yem : 
Bu maddeye geçen, yıla nazaran,50 000 lira fazlasiyle 237 000 lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık geçen yıl bir hayvanın günlük istihkakı 140 kuruş tesbit edilmiş iken bu yıl 
bunun 178 kuruş, olarak hesaplanmasından ileri gelmiştir. 

30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 100,000 lira fazlasiyle 520 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Fazlalığın 72 046 lirası geçen yıl bir kilo odun için 6 kuruş kabul edilmiş 
iken bu yıl bunun 7 kuruş olarak tesbit edilmiş olmasından, 27 954 lirası da kadroya 
ilâve edilen 18 subay, 610 er, 10 hizmetlinin yakacağına aittir. 5 

410 10 Giyecekler : ' 
Bu maddeye 50 000 lira fazlasiyle 1 700 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. Faelalığm 
319 592 lirası geçen yıl subay ve erin giyeceği (Subay 119, erin 126 )liradan hesab-
edilmiş iken bu yıl bunun seyyanen 167,30 lira üzerinden hesaplanmasından, 54 808 
lirası geçen yıl bir memurun giyecek istihkakı 169 liradan konulmuş iken bu yıl bu
nun 200 lira üzerinden hesabedilmesinden, 125 600 lirası da kadroya ilâve edilen 18 
subay, 610 erin giyeceklerinden husule gelmiştir. 

'• 20 t e çh i za t : 
Bu maddeye 265 000 lira fazlasiyle 465 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. Fazlalığın 
116 575 lirası geçen yıl bir erin teçhizatı 28,40 lira üzerinden hesabedilmiş iken bu 
yü 45 lira olarak tesbit edilmiş bulunmasından, 148 425 lirası da kadroya ilâve edi
len 610 erin teçhizatı karşılığından doğmuştur. 

30 Mııytabiye : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olara!; 27 500 lira'tahsisat teklif edilmiştir. 
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Harb gereçleri ve teçhizat 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 200 000 lira fazlasiyle 500 000 lira teklif edilmiştir. 
Bu tahsisatın 405 000 lirası ile mevcut muhabere şebekesinden 300 kilometresinin ta
miri için lüzumlu malzeme ve cihazları, 85 000 lirası ile de 300 tabanca 347 dürbün 
satmalmacak ve 10 000 lirası da silâhların tamirine sarf edilecektir. 

Tıbbi ecza ve gereçleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Veteriner ecza ve gereçleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Gümrük taşıma masrafı : 
Bu maddeye geçen yılın oynı olarak 7 500 lira teklif edilmiştir. 
Muhafaza taşıma masrafı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 120 000 lira teklif edilmiştir. 

ölen erlerin cenaze masraflariyle kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen subay, astsubay, 
er ve muhafaza memurlarının ve deniz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir yapma 
masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 1 500 lira teklif edilmiştir. 

Gümrük hizmetleri masrafları (Gümrük idareleri masrafları) : 
1954 bütçesinde bu faslın unvanı gümrük idareleri masrafları olup ayrıca maddesi mevcut 
değildi. Bu yıl bütçesinde ise unvanı gümrük hizmetleri masraflarına kalbedilecek 2 
maddeye ayrılmış ve gümrük idareleri masrafları namı altında açılan maddeye geçen 
yılın aynı olarak 16 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Gümrük Kaununun 126 ncı maddesine göre yapılacak ilânlar masraf lan : 
Bu madde yeni açılmış olup evvelce bahis konusu hizmet öteberi tertibinden yapılmakta 
idi. Halbuki hizmetin bizatihi vekâletle alâkası mevcut olmayıp yapılan masraf iş sahip
lerinden aynen geri alınmakta ve bu suretle söz konusu tahsisat bir taraftan gelire in-
kilâbetmektedir. Yeni açılan bu maddeye 10 000 lira konulmuştur. 

Muhafaza askerî mahkeme masrafları : 
Bu tertiibe geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif .edilmiştir. Fazla
lık 6245 sayılı Kanunun tatbikından doğmuştur. 

2550 sayılı Kanun gereğince kaçakçılarla çarpışma netic'esinde oleinlerin ailelerine 
ve sakatlananlara verilecek tazminat : . . . . . . 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak ve faslın .muhafazası için 1 lira, konulmakla iktifa 
e d i l m i ş t i r . . - . . : • • • 

îşçi sigortaları kurumuna ödenecek prim : 
Geçen yıla nazaran 1 440 lira fazlasiyle 14 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık işçi 
ücretlerine bu yıl yapılacak zamdan doğmaktadır. 

Para gönderme masrafları : 
Bu tertibe geçen yıl olduğu gibi 40 000 lira teklif edilmiştir. - , 

Gümrük satmalına ve abone : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 
Muhafaza satınalma ve abone : 
Bu tertibe geçen yılın aynı ol arak T 000 lira teklif "edilmiştir. 
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Gümrük başka her çeşit masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 15 400 lira teklif edilmiştir. 
Muhafaza başka her çeşit masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 500 lira teklif, edilmiştir. 

Staj masrafları : 
Bu tertibin ismi 1954 yılı bütçesinde teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin yolluk ve masrafları idi, bu yıl bütçesinde bu unvan değiş
tirilerek staj masrafları namını almış ve iki maddeye ayrılarak geçen yılki fasıl un
vanı onuncu madde açılmış ve 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit masrafları namı altında yirminci 
madde açılmıştır. 
Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 12 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit masrafları : 
Bu madde yeni açılarak 12 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

(Gümrük) Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve mas
rafları : 
Bu tertibe 15 000 lira fazlasiyle 50 000 lira.konulmuştur. Geçen yıla nazaran' 15 000 
lira artırılmasının sebebi, son yıllarda beynelmilel gümrük kongre ve konferansları
nın artmış ve bir kısmına tahsisatsızlık yüzünden iştirak edilememesi, bâzılarına ise 
başka vekâletlerin tahsisatiyle katmılmış bulunulmasındandır. 
(Muhafaza) Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve mas
rafları : 
Geçen yjla nazaran 2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 1954 yılı 
için alınan tahsisatın kifayet etmemesi seebbinden ileri gelmiştir. 

Gümrük (6085 sayılı Kanun gereğince ödenecek sigorta ücreti) : 
Bu madde mevzuu genel muvazeneye tâbi daireler için kül olarak nazara alınaca
ğından maddenin muhafazası için 1 lira ile iktifa edilmiştir. 
Muhafaza (6085 sayılı Kanun gereğince ödenecek sigorta ücreti) : 
Yukarıki maddede açıklanan sebebe binaen 1 liraya indirilmiştir. 

Gümrük kursu öğrenci yevmiyeleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 12 360 lira fazlasiyle 49 440 lira tahsisat teklif edil
miştir. Fazlalık 6245 sayılı Kanundan doğmuştur. 
Gümrük kursu öğrenici yolluğu : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 6 400 lira teklif edilmiştir. Fazla
lık 6245 sayılı Kanundan mütevellittir. 
Gümrük kursu umumi masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 
Muhafaza kursu öğrenci yevmiyeleri: 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 26 110 lira fazlasiyle 58 960 lira tahsisat teklif edil
miştir. Fazlalık 6245 sayılı Kanundan doğmuştur. 
Muhafaza kursu öğrenci yolluğu : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 6 150 lira fazlasiyle 12 600 lira tahsisat teklif edilmiş
tir. Fazlalık 6245 sayılı Kanundan doğmuştur. 



— 307 
F. M. 

23 Muhafaza kursu umumi masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 1 900 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

478 Tarife kanununun izahnamesi ve eşya fihristinin hazırlanmasında bilir kişi sıfatiyle ça
lıştırılacaklara verilecek ücretlerle metinlerin teksir ve bastırılması için lüzumlu kâğıt, 
baskı ve sair masrafları : 
Bu tertibin 1954 yılı bütçesindeki unvanı (1950 Brüksel Gümrük Tarife Nomanklatürü-

" nün hazırlanmasında çalıştırılacaklara verilecek ücretler) iken bu yıl unvanı değştiril-
miştir. 1954 yılında, tertibinde 23 000 lira tahsisat vardı. 1955 yılında ise unvanında 
yazılı işler lüzumlu para hesabedilerek 23 000 liranın kâfi gelebileceği tesbit edilmiştir. 

501 Geçen yıl bcrçları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

502 10 1950 - 1953 yılları borçları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

20 1928 - 1949 yılları borçları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 1 050 lira teklif edilmiştir. 

701 10 Yapı onarımı ve küçük yapılar (Gümrük) : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Yapı onarımı ve küçük yapılar (Muhafaza): 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 75 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. Faz
lalık alman tahsisatın kifayet etmediğinin anlaşılmasından konulmuştur. 

711 10 Kimyahaneler makina, alet ve gereçleri onarımı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 1 500 lira teklif edilmiştir, 

20 Tartı âletleri onarımı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir. 

751 10 Satmalmacak makine, alet ve gereçler (Kimyahaneler) : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 7 500 lira fazlasiyle 13 000 lira teklif edilmiştir. Bu 
tahsisatla Yeşilköy gümrüğünde tesis olunacak kimyahaneye lâzım olan alet ve gereç
lerle Gümrük Giriş Tarifesinin tatbiki için lüzumlu bâzı aletler satınalmacaktır. 

20 Tartı aletleri : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Muhafaza deniz motörleri makineleri : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 75 000 lira fazlasiyle 450 000 lira teklif edilmiştir. Bu 
tahsisatla bir açık deniz motörü satınalmacaktır. 
3827 sayılı Kanuna göre satmalmacak taşıtlar (Maliye Vekâleti bütçesine) : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 195 C00 lira fazlasiyle 250 000 lira teklif edilmiştir. 
Teklif edilen tahsisatın, 15 000 lirası ile bir aded makam arabası, 30 000 lirası ile be
herinin değeri 15 000 lira olan 2 aded jeep ( Station "VVagon) 15 000 lirası ile de bir 
kaptıkaçtı, 30 000 lirası ile bir aded su nakli için arazöz, 60 000 lirası ile beherinin 
değeri 20 000 lira olan 3 aded hasta ve yaralı nakil arabası, 100 000 lirası ile de behe
rinin değeri 10 000 lira olan 10 aded jeep Pikap satınalmacaktır. 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar (Nafıa Vekâleti bütçesine) : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 414 775 lira fazlasiyle 1 375 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Bu tahsisatın 450 000 lirası vekâlet binası yanında yapılacak ek binaya 
330 000 lirası Yeşilköy Gümrüğü ikinci kısım inşaatına, 150 000 lirası Cilvegözü Güm
rüğü ikinci kısım inşaatına, 244 397 lirası istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü binası 
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ile Van, Nusaybin, Şenyurt, Tekirdağ, Urfa gümrükleri binalarının esaslı tamirine 
70 000 lirası zelzele ve sair âfetlerle yıl içinde çıkması muhtemel diğer tamir işlerine, 
45 000 lirası îzmir Deniz Atelyesine, 85 603 lirası da Şenyurt ve Karkamış muhafaza 
binaları inşaatına ait bulunmaktadır. 

ZİRAAT VEKALETİ 

Vekil tahsisatı : 
11 . II . 1952 tarih ve 5857 sayılı Kaun gereğnce ayda 450 lira üzerinden ödenmesi lâ
zım gelen vekil tahsisatının bir yıllık tutarı olarak 5 400 lira teklif edilmiştir. 

Merkez memurları maaşı : 
Merkez (L) cetvelinden bir kadro serbest bırakılmıştır. 287 adede (baliğ olan fiilî kadro 
tutarı 1 113 600 liradır. 
4598 sayılı Kanun gereğince 1, 2 üst derece aylık alanlarla 1955 yılı içinde 1, 2 üst derece 
aylığa müstahak olanların farklarını karşılamak üzere 225 600 lira ve vilâyetler kadrola
rından merkezde çalıştırılanların farkları olan 85 800 lira ilâve edilmiştir. 6211 sayılı Ka
nun mucibince verilecek tahsisatı karşılamak üzere merkez kadrolarının fiilî tediye tu
tarının % 25 şi olarak 365 250 lira eklenmek suretiyle 1950 yılı bütçesine nazaran 
386 550 lira fazlasiyle 1 781 250 lira konulmuştur. 
Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler (L) cetvelinden 13 kadro serbest bırakılmıştır. 4 494 adede baliğ olan fiilî 
kadro tutarı 12 458 400 liradır. 
4598 sayılı Kanun gereğince bulundukaln kadrolarda 1, 2 üst derece aylık alanlarla 
1955 yılı içinde 1, 2 üst derece terfi edeceklerin farklarını karşılamak üzere 2 773 688 
lira eklenmiştir. Vilâyetler kadrolanndan merkezde istihdam edilenlerin yıllık tutan olan 
85 800 liranın tenzili ile bu maddeye 15 146 288 lira konulması icabetmektedir. 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatı karşılamak üzere vilâyetler kadrolarının 
fiilî tediye tutarının % 25 şi olarak 3 786 572 lira eklenmek suretiyle 1954 yılı bütçe
sine nazaran 4 460 872 lira fazlasiyle 18 932 860 lira teklif olunmuştur. 
Merkez ve vilâyetler memurları aç]k maaşı : 
Biri merkez ve ikisi vilâyetler kadrosunda olmak üzere halen üç memur vekâlet em
rinde bulunmaktadır. 
Bunların hizmet müddetlerine göre tahakkuk edecek istihkaklarını karşılamak üzere 
1954 yılı bütçesine nazaran 1 250 lira noksaniyle 8 750 lira tahsisat konulmuştur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
Bu sene merkez (D) cetveline üç kadro eklenmiştir. Yıllık tutarı 9 000 liradır 250 li
ra ücretli şoför kadrosu 300 liraya çıkarılmıştır. Senelik farkı 600 liradır. 99 adede 
baliğ olan kadroların yıllık tutarı 205 800 lira olup bunu 6211 sayılı Kanun mucibin
ce verilecek tahsisat karşılığı olarak 51 450 Ura ilâvesiyle 257 250 lira teklif edil
miştir. 
Vilâyet hizmetlileri ücreti : 
Bu sene vilâyetler (D) cetveline 349 kadro eklenmiştir. Yıllık tutarı 808 800 liradır. 
Bu suretle 4 143 adede baliğ olan kadroların yıllık tutan 6 256 000 lira olup buna 
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?211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisat karşılığı olarak 1 564 000 lira eki/1*? 
mek suretiyle 1954 yılı bütçesine nazaran 2 372 800 lira fazlasiyle 7 820 000 lira ko
nulmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
1954 (E) cetveli kadroları 1955 malî yılında aynen muhafaza edildiğinden 1954 yılı 
bütçesindeki tahsisata 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisat karşılığı ola
rak 24 475 lira ilâvesiyle 118 125 lira teklif edilmiştir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Ecnebi mütehassıs ve tercümanların bir yıllık ücretleri t u t an olarak 1954 yılı bütçe-
sindeki tahsisat muhafaza edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Merkez ve vilâyetler memurlarının zamma müstehak çocuk adedine göre mevcut tah
sisatın kifayet etmiyeceği anlaşıldığından bu maddelere zam yapılmıştır. Faslın diğer 
maddelerindeki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

5435 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge-
rağince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : • 
6211 sayılı Kanun mucibince memur ve müstahdemlere ödenecek tahsisat hariç olmak 
üzere maaş ve ücret tertiplerine konulan tahsisatın % 5,5 hesabedilmek suretiyle 
1 266 820 lira teklif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince Vekâlet Müsteşarına ayda 175 lira hesabiyle verilmek
te olan temsil tahsisatının yıllık tutarıdır. 

Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar : 
1954 yılı Bütçesindeki tahsisat muhafaza edilmiştir. 

Merkez daireleri büro masrafları : 
6287 sayılı Kanunla Etüd ve İstişare Heyeti teşkil edilmiştir. Bu büronun döşeme, 
demirbaş ve öteberi ihtiyacı için 4 400 lira fazlasiyle 48 500 lira teklif edilmiştir. 

Vilâyetler büro masrafları : 
Yeniden kurulan kazalardaki büroların ve yeni açılan müesseselerin aydınlatma ve 
ısıtma masraflarını karşılamak üzere 13 000. lira fazlasiyle 506 500 lira konulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
1954 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
İleri ziraat icaplarına göre teşkilâtın genişlemesi ve vekâletin iştigal mevzuuna giren 
hizmetlerin artması neticesi olarak posta, telgraf ve telefon sarfiyatı tezayüdetmiş 
olduğundan 1954 yılı Bütçesine nazaran 25 000 lira fazlasiyle 322 500 lira teklif edil
miştir. 
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Kira bedeli : 
Hukuk müşavirliği ile neşriyat müdürlüğü malî yıl başından itibaren vekâlet binası
na nakeldileceğinden tertibin muhafazası maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

Giyecekler : 
Merkezde çalıştırılan hizmetlilerin elbise ve ayakkabı ihtiyaçları karşılığıdır. 1954 
Bütçesinde olduğu gibi 14 200 lira konulmuştur. 

10 Sürekli görev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince yevmiyeler artmış olduğundan 1954 yılı Büt
çesine nazaran 100 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif olunmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Eski yılların sarfiyat seyrine göre 1954 yılı tahsisatı olan 20 000 liranın ihtiyaca 
kâfi geleceği anlaşılmaktadır. 

21 Ziraat işleri geçici görev yolluğu : 
1954 yılı Bütçesine nazaran 127 500 lira ilâve edilmiştir. 

22 Veteriner işleri geçici görev yolluğu : 
1954 Bütçesine nazaran 350 000 lira fazlasiyle 1 100 000 lira teklif olunmuştur. 

23 Pamuk işleri geçici görev yolluğu : 
1954 Bütçesinde olduğu gibi 25 000 lira teklif edilmiştir. 

24 Yayın işleri ve köy etüdleri geçici görev yolluğu : 
1954 yılı tahsisatı kâfi geleceği anlaşıldığından aynen teklif olunmuştur. 

. 30 Müfettişler yolluğu : 
1954 Bütçesine nazaran 85 000 lira fazlasiyle 170 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
1955 malî yılı içinde teknik temaslarda bulunmak üzere ecnebi memleketlere gönde
rilmesi düşünülen elemanlarla aynı süre içinde tetkikat yapmak üzere yabancı mem
leketlere gönderileceklerin yolluklariyle zaruri masrafları karşılığı olarak 1954 Büt
çesinde olduğu gibi 55 000 lira konulmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları 
(bu maddedeki tahsisattan lüzum görülecek miktar teknik yardım projelerinin gerek
tirdiği masraflar karşılığı olarak T. C. Merkez Bankasındaki hususi hesaba yatırılabi
l ir): 
1954 yılı bütçesinde olduğu gibi 255 000 lira konulmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar 
(Ziraat): 
4481 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince teknik ziraat öğretmenlerinin zaruri 
masraflarına mukabil 1954 bütçesinin 312 nci faslına mevzu 216 000 liralık tahsisattan 
ayda 50 lira tediye olunmakta idi. 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi mucibince bunlara aylık tazminat 
verilmesi icabetmektedir. Halen 363 köy teknik ziraat öğretmeni tazminat almaktadır. 
1955 yılında daha 4 vilâyette teknik teşkilât kurulması kararlaştırılmıştır. 
Bu vilâyetlerde 29 köy teknik ziraat öğretmeni istihdam edilecektir. Her öğretmene 
senede ortalama 700 lira verileceği hesabedilerek 1955 yılı tahsisat ihtiyacı 1954 yılı 
bütçesine nazaran 59 000 lira fazlasiyle 275 000 lira teklif olunmuştur. 

92 A 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 cu maddesi gereğince verilecek tazminatlar (Ve
teriner) : 
4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarından atı olanlara ayda 15 lira 
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yem bedeli 1954 yılı bütçesinin 405 nci faslına konulan 30 000 liradan verilmekte idi. 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi mucibince bunlara aylık tazminat 
verilmesi icabetmektedir. Halen 491 sağlık memuru bulunmaktadır. Bunların yarısına 
yakın bir kısmı seyyar vazife görmemekte olduğundan her birine yılda vasati 700 lira 
verileceği hesabedilerek 1954 yılı bütçesine nazaran 120 000 lira fazlasiyle 150 000 lira 
teklif olunmuştur. 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince satmalınacak vasıtalar 
avans karşılığı (Ziraat): : 
Teknik ziraat teşkilâtına alman vilâyetlerdeki ziraat memurlarına hayvan- tedarik 
etmek üzere 1954 bütçesinin 430 ncu faslının 20 nci maddesine konulan 100 000 lira
dan hayvan avansı verilmekte idi. 1954 ve daha evvelki senelerde bâzı memurlar 
avans almak suretiyle hayvan tedarik etmiş olduklarından, geçen sene bütçesine naza
ran 50 000 lira noksaniyle 50 000 lira konulmuştur. 

93 A 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince satmalınacak vasıta avans 
karşılığı (Veteriner) : 
4291 sayılı Kanun mucibince hayvan sağlık memurlarına hayvan satınalmması için 
avans verilmekte idi. Bu avans için 1954 yılı bütçesinin 430 ncu faslının 10 ncu mad
desine 5 100 lira tahsisat konulmuştu. 6245 sayılı Harıcrah Kanununun 49 ncu mad
desi gereğince bunlara tazminat verilmesi icabetmektedir. Halen 400 seyyar sağlık me
muru vardır. Bunların en az % 10 u bineğe sahip olacakları ve bugünkü rayice göre 
bir binek atmın 500 - 600 liraya ancak satmalınabileceği düşünülerek 1954 yılı büt
çesine nazaran 19 900 lira fazlasiyle 25 000 lira derpiş olunmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları : 
1954 yılı tahsisatının 7 aylık sarfiyatına göre kâfi geleceği anlaşılmaktadır. 

11 Vekâlet otomobil işletme : 
12 Vekâlet otomobil onarma masrafları : 

1954 yılı tahsisatının kifayet edeceği anlaşıldığından aynen teklif olunmuştur. 
31 Ziraat işleri taşıtları işletme masrafları : 
32 Ziraat işleri taşıtları onarma masrafları : 

1954 tahsisatı kâfi gelecektir. 
33 Veteriner işleri taşıtları işletme masrafları : 

Salgın hayvan hastalıklariyle mücadele işlerinde, suni tohumlamada aygır depoları ve 
sığır islâh kurumlarında halen 173 aded vasıta bulunmaktadır. 18 adedde 1955 yılın
da satmalmacaktır. Bunların beherinin senelik işletme masrafı 2 000 liradan hesap 
olunarak 1954 yılı bütçesine nazaran 86 000 lira fazlasiyle 382 000 lira tahsisat kon
muştur. 

34 Veteriner işleri taşıtları onarma masrafları : 
191 vasıtanın yıllık onarma, yedek parça ve revizyon masrafları olarak asgari 700 li
radan 1954 yılı bütçesine nazaran 33 700 lira fazlasiyle 133 700 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

35 Pamuk işleri taşıtları işletme masrafları : 
36 Pamuk işletme taşıtları onarma masrafları : 

1954 yılı bütçesinde olduğu gibi aynen teklif olunmuştur. 
37 Yayın işleri ve köy etüdleri taşıtları işletme masrafları : 
38 Yayın işleri ve köy etüdleri taşıtları onarma masrafları : 

1954 yılı bütçesinde olduğu gibi aynen teklif olunmuştur. 
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4481 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek zaruri masraflar : 
6245 sayılı Harcirah Kanununun 49 ncu maddesine göre bu fasla mevzu tahsisat 307 
nci faslın sonunda yeniden açılan 92 nci maddeye konulmuş olduğundan kaldırılmış
tır. 

Temsil masrafları : 
1954 yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

4291 sayılı Kanun gergince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan yem bedeli: 
6245 sayılı Harcirah Kanununa göre bu fasla mevzu tahsisat 307 nci faslın sonunda 
yeniden açılan A 92 maddesine konulmuş olduğundan kaldırılmıştır. 

10 Bölge ziraat okulları : 
İstanbul, İzmir, Bursa, ve Seyhan'da 4. Bölge Tarım Okulu vardır. Halen bu okulla
rın talebe sayısı birinci sınıflarda talebe olmadığına göre 342 dir. Bu ders yılı başında 
her okulda 50 şer kişi hesabiyle 200 öğrenci alınacaktır. 
Bu suretle öğrenci adedi 1955 yılı başında 542 ye yükselecek ve 15 Temmuz 1955 ta
rihinde son sınıflardaki 160 öğrenci mezun olarak bu miktar 382 ye inecektir. 1955 
malî yılında yeniden 200 öğrenci alınarak yekûn 582 ye çıkacaktır. 
İstanbul'da 29, Bursa'da 35, izmir'de 28, Seyhan'da 25 olmak üzere ceman 117 .öğret
men ve memur vardır, istanbul'da 29, Bursa'da 29, izmir'de 28, Seyhan'da 31 olmak 
üzere ceman 1.17 müstahdem vardır. 
Bu okulların masraflarını karşılamak üzere 1955 yılı bütçesine konulan tahsisatın he
sabı ve ihtiyaç nevileri aşağıda müfredatlı bir şekilde gösterilmiştir. 

Öğrenci 
Memur T« 
Öğretmen 
Müstahdtm 

{ 

Aded 

542 

m UT 

Yiyecek hesabı 

Günlük Bir günlük 
istihkak tutarı 

1.3.1955 den 
15 . 7 .1955 şe 

kadar 

776 X 150 X 1 164 X 137 159 468 

öğrenci 
Memur ve 
öğretmen 
Müstahdem 

Müstahdem 
Öğretmen 

582 

117 
117 

816 X 
117 
58 

150 

176 

X 1 224 

X 262,50 

1.10 .1955 den 
28.2 .1956 ya 

kadar 

X 151 
15 . 7 .1955 den 
1.10 .1955 e 

kadar 
X 77 

= 184 824 

20 212,50 

864 504,50 
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Giyecek hesabı 
Bir kişinin giyim 

eşyası bedeli Tutarı 

öğrenci 67 Parasız yatılı öğrenci 200 13 400 
öğrenci 20 » » » 100 2 000 
Müstahdem 117 100 11 700 • 

27 100 
Isıtma ve pişirme, aydınlatma, döşeme, demirbaş, kırtasiye ve basılı 
evrak, kitap ve saire, tedavi masrafları (insan ve hayvan), amele yev
miyesi, akar yakıt, hayvan yemi, nakliye, su ve sulama masrafları, öğ
renci gezileri, işletme masrafları, telefon masrafları, hayvan ve insan 
makedi, 16 milimetrelik öğrenci filim ve diğer müteferrik masraflar 

600 000 

416 20 Teknik tarım okulları : 
Konuklar, Koçaş, Beydere ve Gökhöyük'te 4 teknik ziraat okulu vardır. Halen bu 

' okulların talebe sayısı, .birinci sınıflarda öğrenci olmadığına göre, 840 tır. Bu ders 
yılı başında her okula, Beydere hariç, 100 ve Manisa Beydere Teknik Ziraat Oku
luna 130 öğrenci hesabiyle 430 öğrenci daha alınacaktır. Bu suretle öğrenci adedi 1955 
malî yılma 1 270 olarak girecektir. 31 Temmuz 1955 tarihinde son sınıflardaki 457 
öğrenci mezun olacak, bu miktar 813 e inecek ve 1955 yılında yeniden alınacak 430 
öğrenci ile 1 243 e yükselecektir. 
Konuklar'da 27, Koçaş'ta 21, Beydere'de 26, Gökhöyük'te 21 olmak üzere ceman 95 
öğretmen ve memur vardır. Konuklar'da 64, Koçaş-'ta 59, Beydere'de 46, Gökhöyük'te 
50 olmak üzere ceman 209 müstahdem vardır. 
Bu okullar 1955 malî yılı ihtiyaçları ve bunların kargılığı olarak hesaplanan tahsisat 
miktarları aşağıda gösterilmiştir : 

Aded 

27 100 

208 395,50 
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Tlyieöek hes&ln 

Aded 
Günlük 
istihkak 

Bir günlük 
tutarı 

1 . 
31 

3.1955 ten 
7.1955 e 
kadar 

öğrenci 
Memur ve 
öğretmen 
Müstahdem 

öğrenci 
Memur ve 
öğretmen 
Müstahdem 

1270 

95 
209 

1574 
1243 

95 
209 

X 12^ X 1 967,50 X 153 
1.10 .1955 ten 
28. 2 .1956 ya 

kadar 

Son sınıf 
öğrencileri 
Müstahdem 
Memur ve 
öğretmen 

1547 X 

457 
209 

48 

714 X 

= 301 027,50 

125 X 1 933,75 X 151 
1 . 8 . 1955 ten 
1.10 .1955 e 

kadar 

= 291 996,25 

125 X 892,50 X 61 = 54 442,50 

647 467 

öğrenci 
öğrenci 
1, 3 sınıflar 
için palto 
Müstahdem 

Aded 

1270 
887 

209 

Giyecek hesabı 
Bir kişinin 
giyim eşyası 

X 
X 

X 

200 •» 
100 = 

100 = 
Isıtma ve pişirme, aydınlatma, döşeme, demirbaş, kırtasiye ve basılı ev
rak, kitap ve saire, tedavi masraf lan (insan ve hayvan) telefon masraf
ları, amele yevmiyeleri, akar yakıt, hayvan yemi, nakliye, su ve sula
ma, işletmecilik, öğrenci gezileri, hayvan ve insan maketi, 16 milimetre
lik öğrenci filim silâbitler ve sair müteferrik masraflar 

254 000 
88 700 

20 900 

408 933 
420 000 

30 Teknik bahçıvanlık okulları : 
Çayırova ve Alata'da 2 teknik bahçıvanlık okulu vardır. Halen bu okulların talebe sa
yısı birinci sınıflarda talebe olmadığına göre 374 dür. Bu ders yılı başında her okula 
100 er öğrenci hesabiyle 200 Öğrenci daha alınacaktır. Bu suretle öğrenci adedi 1955 
malî yılma 574 olarak girecektir. 31 Temmuz 1955 tarihinde son sınıftaki 214 öğrenci 
mezun olacak. 
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Bu miktar 360 şa inecek ve 1955 yılında yeniden ahnacak 200 öğrenci ile yine 560 ga 
yükselecektir. 
Çayırova'da 34 Alata'da 25 olmak üzere ceman 59 öğretmen ve memur vardır. Çayır
ova'da 59 Alata'da 45 olmak üzere eeman 104 müstahdem vardır. 
Bu okulların tahsisat tekliflerine esas olan ihtiyaçları müfredatı üe aşağıda gösteril
miştir. 

öğrenci 
Memur ve 
öğretmen 
Müstahdem 

öğrenci 
Memur ve 
öğretmen 
Müstahdem 

Staj sınıfı 
öğrencileri 

Müstahdem 
memur ve 
öğretmen 

Aded 

574 

59 
104 

737 
560 

59 
104 

723 

214 

104 

30 

348 

Yiyecek hesabı 

Günlük Bir günlük 
istihkak tutarı 

X 125 

' 

X 125 X 921,25 

X 903,75 

X 125 X 435 

(Üyecek hesabı 

1 . 
31 

X 
1 . 
28 

X 
1 . 
1 . 

X 

3 . 1955 ten 
. 7 . 1955 e 

kadar 

153 
10 1955 ten 

. 2.1956 ya 
kadar 

151 
8 . 1955 ten 
10 . 1955 e 
kadar 

61 

= 140 951,25 

= 136 466,25 

26 535 

303 952,50 

Aded 

öğrenci 574 X 200 Bir öğrencinin giyim eşyası 
Öğrenci 414 X 100 Bir ve 3 sınıflar için palto 
Müstahdem 104 X 100 îş elbisesi ve ayakkabısı 
Isıtma ve pişirme, aydınlatma, demirbaş, kırtasiye ve basılı evrak, kitap, te
davi masraf lan (insan ve hayvan), amele yevmiyesi, akar yakıt, hayvan yemi, 
nakliye, su ve sulama telefon, işletmecilik, öğrenci gezileri ve sair müteferrik 
masraflar. 

114 800 
41 400 
10 40© 

127 44$ 

610 000 
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Hayvan sağlık memurları ve Nalbant Okulu : 
Bu okulda 100 esas öğrenci ve 20 kurs gören öğrenci 26 müstahdem 15 idare memuru 
ve 11 öğretmen vardır. Ayrıca 2 aded daimî hizmet ve ihtiyaca göre tecrübe hayvan
ları bulundurulmaktadır. 1955 yılı bütçesine konulan tahsisat hesabı aşağıdadır. 

öğrenci 
Kursiyer 
Müstahdem 
idare memuru 
idare memuru 
öğretmen 
Hayvanları yiyecekleri 

öğrenci 

Müstahdemler 

100 

50 
27 

X 

X 
X 

Yiyecek hesabı 

Aded 

100 
20 
26 
12 
3 

11 

Yevmiye 
Kr. 

175 
125 
125 
125 
175 
125 

Giyecekler için 

326 

125 
178 

= 

= 
= 

Müddet 
gün 

270 
240 
350 
350 
350 
350 

Elbise, ayakkabı iç, çam 
için 
Palto 
Elbise, paltc > ve ayakka 
Mahrukat, kitap baskı ücret, kırtasi
ye matbu evrak ve cilt masrafları 
ve diğer müteferrik masraflar top
lamı 

47 250 
6 000 

11 375 
5 250 
1 837,50 
4 812,50 
3 232 

32 600 
6 250 
4 806 

26 587 

150 000 

Makinist okulları : 
Konuklar Makinist Okulunun bugün iki sınıfında 63 öğrenci mevcuttur. Bu ders yılı 
başında okula 30 öğrenci daha alınacaktır. Bu suretle öğrenci adedi 1955 malî yılma 
93 olarak girecektir. 31 Temmuz 1955 tarihinde son sınıftaki 38 öğrenci mezun ola
cak bu miktar 55 şe inecek ve 1955 yılında yeniden alınacak 30 öğrenci ile yine 85 
adede yükselecektir. 
Okulda 7 öğretmen ve memur vardır. 9. aded de daimî müstahdem vardır. Bu okulun 
masrafları karşılığı olarak 1955 malî yılı bütçesine teklif edilen tahsisatın müfredatı 
aşağıda gösterilmiştir. 
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Yiyecek hesabı 

öğrenci 
Memur 
Müstahdem 

öğrenci 
Memur, öğ
retmen 
Müstahdem 

Müstahdem 
Memur, öğ
retmen 

Aded 

93 
.7 
9 

]09 X 
85 

7 
9 

Günlük 
istihkak 

Bir günlük 
tutan 

1.3.1955 den 
31.7.1955 §e 

kadar 

125 
1 . 10 . 1955 ten 
28 . 2 .1956 ya 

kadar 

öğrenci 
Öğrendi 
Müstahdem 

101 X 
9 

4 

13 X 

93 X 
68 X 
9 X 

125 
X 
X 

136,25 X 
126,25 X 

153 
151 

20 846,25 
19 063,75 

125 X 

1 . 8 . 1955 ten 
1 . 10 . 1955 e 

kadar 
16,25 X 61 991,25 

Giyecek hesabı 

200 (Bir öğrencinin giyim eşyası) 
100 (Bir ve ü^ sınıfların palto) 
100 (iş elbise ve ayakkabısı) 

18 600 
6 800 

900 

Isıtma ve pişirme, aydınlatma, mefruşat, demirbaş, kırtasiye ve basılı ev
rak, kitap, tedavi, amele yevmiyesi, akar yakıt, nakliye, su, telefon, öğ
renci gezileri, hayvan ve insan maketi, 16 milimetrelik öğrenci filim ve 
sair müteferrik masrafları. 

68 699 

u 185 900 

Zirai savaş umumi masrafları : 
Zirai istihsalâtımızm yıldan yıla artması dolayısiyle nebati mahsullerimizde zarar ve
ren haşere ve hastalıklar mücadelesi de gittikçe genişlemektedir. 
Bu durum karşısında geçen yıllar mücadele bütçesine konulan tahsisatı kâfi gelmemiş 
1953 te verilen 3 000 000 liralık mücadele umumi masrafları tahsisatına 700 000 lira 
munzam tahsisat alınmıştır. 
Keza geçen senelere nazaran zeytin sineği ve güvesi kesafetinin artması dolayısiyle Ege 
bölgesinde bu zararlara karşı geniş ölçüde mücadele yapılmış, bu suretle diğer senele
re nazaran 900 000 lira, 
Yise süne haşeresinin Cenup Doğu vilâyetlerinden geniş bir sahada zuhur etmesi üze
rine 700 000 lira gibi fazla bir masraf yapılmasını icabettirmiş, bu suretle 1954 yılı 
bütçesine konan 4 000 000 liralık tahsisat da kâfi gelmediğinden 500 000 lira ek öde
nek istenmiştir. 
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Devlet programında mücadele işleri önemle ele alınmış ve bu programa* göre zirai mah
sullerimize zarar veren çeşitli hastalık ve zararlara karşı ve bilhassa zeytin güvesi, 
fındık iç kurdu, bambul, ağrotis, süne mücadelelerinin daha geniş ölçüde Devlet müca
delesi olarak tatbik edilmesi plânlaştırılmış bulunmaktadır. 
Mücadelelerin bu şekilde yapılması amele başı, amele yevmiyeleri, malzeme nakli ilâ. : 
Gibi masrafların yükselmesine sebep olacağından bu hususun göz önüne alınarak 1955 
yılı bütçesi asgari bir hesapla 1 000 000 lira fazlasiyle 5 000 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

417 20 Savaş enstitüsü ve savaş istasyonları masrafı : 
Mevcut 6 mücadele* enstitüsü ile Diyarbakır'daki geçici süne istasyonu ve diğer ge
çici istasyonların umumi masraflarını karşılamak üzere 1954 yılı bütçesindeki tah
sisat aynen teklif olunmuştur. 

417 30 Fümügatuvarlar masrafları : 
1954 yılı Bütçesinde olduğu gibi 1955 yılı için de 30 000 lira teklif olunmuştur. 

418 10 Tohum ıslah, deneme, üretme işleri ve kurumları : 
20 Hayvan yemi, çayır ve mera, yağ ve lif bitkileri araştırmaları : 
30 Kauçuk bitkileri ıslah, deneme ve üretme işleri : 
40 Köy çayır ve meralarının ıslah ve toplu köy yoncalık ve korungalıkları tesisi : 
50 Melez mısır demostrasyon ve teşmili işleri : 
60 Köylerde yapılacak yem siloları gösterileri masrafı : 
70 Çeltik Kanunu uygulama masrafları : 

Eski yılların sarfiyat seyrine göre 1954 yılı tahsisatı kâfi geleceği anlaşıldığından 
aynen teklif olunmuştur. 

419 10 Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik ve süs nebatları işleri ve kurumları : 
Bağcılık ve meyvacılık işleriyle iştigal eden 36 müessesemizin 7 574 dekardan ibaret 
arazisinin işletilmesi için 1954 yılı bütçesine nazaran 100 000 lira fazlasiyle 1 308 402 
lira konmuştur. 

20 Zeytin işleri ve kurumları : 
1528 ve 4573 sayılı kanunlara göre fennî surette zeytincilik yetiştirenlere verilecek 
ikramiye ile yabani zeytinliklerin parseliâj tevzii ve imarına ait muhtelif masraflar kar
şılığı olarak geçen yıl tahsisatına nazaran 50 000 lira fazlasiyle 220 000 lira teklif 
olunmuştur. 

30 3788 ve 5748 sayılı kanunların gerektirdiği çay işleri : 
6133 sayılı Kanunla çay plândosyon sahası 135 000 dekara çıkarılmış olduğundan, çay 
işlerinin çeşitli masraflarını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatına nazaran 50 000 lira 
fazlasiyle 276 595 lira teklif edilmiştir. 

40 Köylü fidanlıklarının ıslahı : 
50 Köylerde kurulacak toplu köy bağ ve meyvalıkları : 

1954 yılı Bütçesinde olduğu gibi aynen teklif olunmuştur. 

420 10 Ipekböcekçilik işleri ve kurumları : 
1954 yılı tahsisatı kâfi gelecektir. 

20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri ve kurumları : 
Memleketimizin mühim bir serveti olan tavuklarımızın ıslahı maksadiyle geniş çalışma
lara başlanmış bulunmaktadır. Bu maksatla Amerika ve İngiltere'den damızlık yu
murta ve civciv getirtilerek bunlar memlekette üretilmekte ve çiftçilere tevzi 
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edilmektedir. Gerek arıcılık, gerekse tavukçuluk mevzuunda 1955 yılı zarfında yapıla
cak işlerin her türlü masraflarını karşılamak üzere 1954 yılı bütçesine nazaran 100 000 
lira fazlasiyle 220 000 lira konmuştur. 

422 Pamuk işleri umumi masrafları: 
Amerika'dan getirilen Amerikan pamuk varyeteleri üzerinde çalışmalara devam et
mek ve Nazilli pamuk ıslah istasyonu bölgesi dâhilinde daha geniş ölçüde denemelere 
girişilmiş olduğundan bu faaliyetin devamı için 1954 yılı bütçesine nazaran 20 000 
lira fazlasiyle 140 000 lira teklif olunmuştur. 

423 Tohum temizleme evleri ve makina işleri umumi masrafları: 
1954 yılı bütçesinde olduğu gibi aynen teklif olunmuştur. 

424 10 Veteriner savaş umumi masrafları: 
Salgın hayvan hastalıkları mücadele servislerinin umumi masraflarını karşılamak 
üzere 1954 yılı bütçesine nazaran 44 000 lira fazlasiyle 300 000 lira konmustuıv 

20 Veteriner sağlık kurumlan: 
Hayvan hastalıkları ve ilâçları mevzuu üzerinde çalışan, aşı ve serum hazırlıyan, 
tedavi yapan 4 enstitü, bir aşı istihsal müessesesi, 5 lâboratuvar, 4 istasyon ve 16 
hastane ile dispanser mevcuttur. Htnüz tesislerini tamamlamamış olan Elâzığ bakte
riyoloji enstitüsünün noksanlarını ikmal etmek üzere 1954 yılı bütçesine nazaran 
100 000 lira fazlasiyle 723 870 lira teklif olunmuştur. 

30 Hayvan tazminatı: 
Tüberkiloz, bank, ruam ve karaciğer ağrısı görülerek itlaf edilecek hayvanların 
sahiplerine kanunu mucibince tazminat verilmesi lâzımgelmektedir. Hastalıklar art
mış olduğundan 1954 yılı bütçesine nazaran 70 000 lira fazlasiyle 450 000 lira teklif 
edilmiştir. 

40 Veteriner malzeme ambarı : 
Yeni bâzı malzemelerin tedariki maksadiyle 1954 yılı tahsisatına 10 000 lira ilâvesiyle 
60 000 lira teklif edilmiştir. 

425 10 Aygır depoları : 
Aygır deposu mevcudu 18 olup damızlık aygır 1 250 dir. Hayvanların bakım ve umu
mi masrafları artmış olduğundan, 1954 yılı bütçesine nazaran 110 000 lira fazlasiyle 
1 200 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağılları : 
30 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve kurumları : 

1954 yılı tahsisatının 7 aylık sarfiyatına göre kâfi geleceği anlaşılmaktadır. 
40 Suni tohumlama : 

38 tohumlama istasyonları masraflariyle 120 baş suni tohumlama boğasının ve 200 baş 
suni tohumlama koçunun iaşe bedeli 200 000 lira hesaplanmıştır. Tohumlama istasyo
nunun 26 dan 30 za çıkarılması dolayısiyle 1954 yılı bütçesine nazaran 50 000 lira faz
lasiyle 200 000 lira konmuştur. 

50 îhsa ve organizasyon : 
23 Vilâyette halk elindeki erkek at ve boğaların denenerek bunların yerine ıslah edil
miş damızlık verilmesi programa alınmış olduğundan, 1954 yılı bütçesine nazaran 1 000 
lira fazlasiyle 2 000 lira konmuştur. 
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426 Merinos işleri umumi masrafları : 
1954 yılı tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

428 10 Küçük su ve arteziyen işleri : 
20 Sulama istasyonları : 
30 Kimyevi gübre denemeleri ve teşmili : 
40 Toprak etüd ve tahlilleri : 

1954 yılı tahsisatının kifayet edeceği anlaşıldığından aynen teklif olunmuştur. 

429 10 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar (Ziraat işleri) : 
1954 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

20 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar (Veteriner işleri) : 
Aşı ve serum işlerinde kullanılan kimyevi maddelerle mücadele ilâçlarının daha fazla te
mini için 1954 yılı bütçesine nazaran 150 000 lira fazlasiyle '551 500 lira teklif edilmiştir. 

30 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar (Yayın işleri) : 
1954 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

430 10 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan avansı : 
6245 sayılı Harcırah Kanununa göre bu tertibe mevzu tahsisat 307 nci faslın sonunda 
açılan 93 ncü maddesine konulmuş olduğundan bu tertip kaldırılmıştır. 

20 Ziraat öğretmenleri hayvan ve binek takımı avansı : 
6245 sayılı Harcırah Kanununa göre bu tertibe mevzu tahsisat 307 nci faslın sonunda 
açılan 93 ncü maddeye konulmuş olduğundan kaldırılmıştır. 

431 At yarışları ikramiyesi : 
1954 yılı bütçesine konulan tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Veteriner ve Ziraat fakültelerinde 1955 malî yılı içinde okuyacak öğrencilere veril
mesi lâzımgelen burslarla üniversite harçları karşılığı olarak konulmuştur. Veteriner 
Fakültesinin son sınıflarında burslu öğrenci sayısı 69 dur. Birinci sınıfa 100 kişi burs
lu alınacaktır. Ziraat Fakültesinin son sınıfında öğrenci yoktur. Birinci sınıfına 100 
kişi alınacaktır. Ziraat ve Veteriner fakültelerine alınacak öğrencilere verilecek 
burslar için 1954 yılı bütçesine nazaran 46 350 lira fazlasiyle 951 950 lira konulmuş
tur. 

* 
451 10 Satmalma abone : 

20 Başka her çeşit masraflar : 
452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle 

başka her çeşit masrafları : 
1954 yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

452 20 Teknik yardımdan faydalanılarak-ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluk ve 
masrafları : 
1954 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz ve bulunacağımız kurum ve derneklere taahhüt ettiğimiz katıl
ma payları aşağıda gösterilmiştir : 



321 
P. M. 

Milletlerarası Pamuk İstişare Komitesi 
F . A. O. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına 
Paris Enternasyonal EPlZOOTÎES Teşkilâtına 
Milletlerarası Veteriner Kongresine (Londra) 
Roma Şap Komisyonuna 
Madrit Milletlerarası Zootekni Federasyonuna 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına katılma payı umumi top
lantı karariyle 46 811 dolara çıkarılması itibariyle 1953 ve 1954 yılları 
için ödemek mecburiyetinde olduğumuz miktar 32 582 

Türk parası 
mukabili 

Lira 
* 

7 063 
132 262 

1 372 
1 500 
4 230 
2 898 

181 907 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 

1954 yılı tahsisatı kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 

30 Türkiye'de yapılacak milletlerarası teknik toplantılar ve açılacak yetiştirme merkezleri 
umumi masrafları : 
1955 yılı zarfında 10 000 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından 30 000 lira noksaniy-
le teklif olunmuştur. 

457 îç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları : 
Vekâlet memurlarının yetiştirilmesi ve teknik mahiyetteki işlerin görüşülerek memle
ket ihtiyaçlanna uygun kararlara varılması maksadiyle tertiplenecek kongre ve teknik 
toplantıların masrafları karşılığı olarak 1954 yılı bütçesine nazaran 40 000 lira fazla-
siyle 142 000 lira teklif olunmuştur. 

458 îçfuarlar : 
20 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri : 

1954 yılı bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 
30 Tarım sergi ve meşherleri müsabakaları ve teşvik ikramiyeleri : 

Memleket ziraatinin kalkınması bakımından çiftçilerimizin teşviki maksadiyle yapılmak
ta olan ziraat sergileri ve müsabakalarının her türlü masraflarına karşılık 1954 büt
çesine nazaran 2 500 lira fazlasiyle 17 500 lira teklif olunmuştur; 

476 10 Yatılı makinist kursları : 
20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar : 

Geçen yılların sarfiyat seyrine göre 1954 yılı tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından 
aynen teklif olunmuştur. 

30 Veteriner kursları : 
Veteriner bakteriyoloji ve merkez ıslah araştırma enstitülerinde açılacak tekâmül 
kursları umumi masrafları karşılığı olarak 1954 yılı bütçesine nazaran 1 000 lira faz
lasiyle 2 000 lira konmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
1954 yılı bütçesineki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 
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10 1950 - 1953 yılları borçları : 
20 1928 - 1949 yılları borçları : 

1954 yılı bütçesindeki tahsisat aynen tekilf edilmiştir. 

904 sayılı İslahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar : 
1954 yılı bütçesinde olduğu gibi 175 000 lira konulmuştur. 

10 Yapı onarımı ve küçük yapılar (Ziraat işleri ve kurumları) : 
20 Veteriner işleri ve kurumları : 

Sarfiyat seyrine göre 1954 yılı tahsisatı kâfi geleceği anlaşıldığından aynen teklif 
olunmuştur. 

10 Makina, alet ve gereçler onarımı (Ziraat işleri ve kurumları) : 
1954 yılı tahsisatı kâfi gelecektir. 

20 Veteriner işleri ve kurumları : 
Bakteriyoloji ve bölge lâboratuvarları ile hayvan hastane ve dispanserlerinde ve suni 
tohumlama işlerinde kullanılan alet, makina ve gereçlerin kınlan ve bozulan kısım
larının tamiri karşılığı olarak 1954 yılı bütçesine nazaran 5 500 lira fazlasiyle 10 000 
lira teklif olunmuştur. 

30 Yayın işleri : 
40 Pamuk işleri ve kurumları : 

1954 yılı bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

10 istimlâkler (Ziraat işleri ve kulumları) : 
1954 yılı tahsisatı kâfi gelecektir. 

20 Veteriner işleri ve kurumları : 
Merkez ıslah ve araştırma enstitüsü ile boğa deposu ve suni tohumlama istasyonları 
için istimlâk edilecek arazinin bedeline 200 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 
1954»yılı bütçesine nazaran 100,000 lira noksaniyle 200 000 lira teklif olunmuştur. 

10 Satmalmacak makina alet ve gereçler (Ziraat işleri ve kurumları) : 
20 Veteriner işleri ve kurumları : 

1954 yılı bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

30 Satmalmacak makina alet ve gereçler (Yayın işleri) : 
1955 yılı içinde fazla makina almmıyacağmdân 30 600 lira noksaniyle 7 400 lira konul
muştur. 

40 Pamuk işleri ve kurumları : 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık okullarından- mezun olacaklara 4486 sayılı Ka
nun gereğince verilecek araç ve gereçler : 
Bu yıl Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun olacak 671 öğrenciye 
4486 sayılı Kanun mucibince verilmesi iktiza eden yardım malzemesi karşılığı olarak 
beherine 300 lira hesabiyle 1954 yılı bütçesine nazaran 10 200 lira noksaniyle 201 300 
lira konulmuştur. 
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Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi gereğince yapılacak ödemeler : 
Çiftçilere dağıtılmakta olan tohumlukların karşılığı olarak 5254 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesi gereğince Ziraat Bankasına ödenecek borç karşılığı olarak 5 290 627 li
ra teklif olunmuştur. 
3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi ve 5748 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler : 
Karadeniz bölgesinde tesis edilmekte olan çaylık sahalar için müstehaklara yapılmış 
olan ikrazata karşılık Ziraat Bankasına ödenmek üzere 1 788 682 lira teklif olunmuş
tur. 
5389 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için yapılacak ödemeler : 
5389 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasınca çıkarılmakta olan tahvil masrafları 
karşılığı olmak üzere 3 319 780 lira konmuştur. 

773 10 Döner sermaye (Ziraat işleri ve kurumları) : 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

20 Veteriner işleri ve kurumları : 
Ziraat alet ve makineleri ile damızlık mubayaası ve ıslah işlerine yardımın 2 700 000 
lira ile temini mümkün görüldüğünden 1954 yılı bütçesine nazaran 2048 lira jıoksaniyle 
teklif olunmuştur. 

30 Pamuk işleri ve kurumları : 
1954 yılı tahsisatı kâfi gelecektir. 

741 25 Yapı işleri ve esaslı onarmalar (Nafıa Vekâleti bütçesine) : 
İstenilen tahsisat ile hangi müesses 2İerde ne inşaat yapılacağı aşağıda gösterilmiştir. 
Yapılacak işler : 
Ilıca Aygır Deposu ot ambarı ve hanga t 
Karadeniz Aygır Deposu çitli lojman, 
Veteriner malzeme ambarı tekli lojman 
Samsun Hayvan Dispanseri, 
Balıkesir Hayvan Dispanseri, 
Amasya Hayvan Dispanseri 
Trabzon Hayvan Dispanseri 
Pendik Çiçek Lâboratuvarı 
İstanbul Şap Lâboratuvarı 
inanlı Koyun Ağılı 
Erzurum Tohum Islah İstasyonunda lojman binası 
Samsun Tohum Islah İstasyonunda mısır kurutma binası 
Yalova Eneme ve Üretme Çiftlik ser inşası 
Van Fındıklığında lojman inşası 
Bornova Zeytincilik Enstitüsü ikmal inşası 
Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü binası 
izmir Bölge Ziraat Okulu kalorifer tesisatı ikmali 
izmir Bölge Ziraat Okulu bahçe şubesi işletme binası 
izmir Bölge Ziraat Okulu tarla zira ati şubesi binası ve lâboratuvarı 
Bursa Bölge Ziraat Okulu binalarının lâboratuvarlarmın tazyikli su için depo 
Koçaş Teknik Ziraat Okulunda ikili lojman 
Beydere Teknik Ziraat Okulu akar yakıt deposu 

F. M. 
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20 

30 
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Konuklar Teknik Ziraat Okulu 10 ailelik paviyon 
Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu Lâboratuvar ve dersane binaları inşası 
Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu Revir binası 
Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu ambar binası 
Ankara Tavukçuluk ve Arıcılık Enstitüsünde civciv büyütme binası 
Bigadiç Tavukçuluk ve Arıcılık İstasyonu idare binası ve lojman 
Bigadiç Tavukçuluk ve Arıcılık İstasyonunda civciv büyütme binası 
Kütahya Tavukçuluk ve Arıcılık İstasyonunda civciv büyütme binası 

Taşıt mubayaası (Maliye Vekâleti bütçesine) : 
Ziraat ve veteriner işleri teşkilât mi; esseselerinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı va
sıtaların satmalmması için 956 750 l ira tahsisat teklif olunmuştur. 

Satmalmacak vasıtanın 

emsi Adedi 

Jip 
Jip Steşin 

p Jip Pikap 
Otobüs 
Jip 
Jip Pikap 
Jip Pikap 
Jip Station Wagon 

151 
Bf 

2 
8 

25 
3 

22 
12 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü için 

2 Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü için 
» » » > » 
> » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

72 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Vekil tahsisatı : 
5837 sayılı Kanuna göre aylık 450 lira hesabiyle bir yıllık tahsisat tutarı olan 5 400 
lira konulmuştur. 

11 Merkez memurları maaşı : 
Teşkilât kanunlarına göre merkez memurları kadrosu 154 adeddir. Bu kadrolardan 
21 adedi 1954 (L) cetveline dâhil olup buna ilâveten 80 lira m'aaşlı hava seyriseferi 
uzmanı, 60 lira maaşlı hukuk müşavir muavini ve 25 lira maaşlı levazım memuru kadrosu 
(L) cetveline alınmıştır. Fiilî 130 kadronun yıllık tahsisatları tutarı 627 600 lira
dır. Bu miktara 4598 sayılı Kanun mucibince bulundukları derecede bir ve iki üst 
derece maag alanatrın terfi farkları olan 39 900 lira, 6211 sayılı Kanun mucibince 
verilecek tahsisat karşılığı için de 166 875 lira ki, ceman 834 375 liralık tahsisat 
konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : • " • ' • < 
Teşkilât Kanununa göre vilâyetler memurları kadro âdedi 247 dir. Bu kadrolardan 

f 
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1954 (L) cetvelinde bulunan 24 kadrodan küçük tonajlı gemiler için denizci yetiştir
mek gayesiyle açılması mutasavver kurs için Yüksek Denizcilik Okulu kurs öğret
menlerinden 70 lira maaşlı iki ve 60 lira maaşlı bir kadro serbest bırakılmış ve mün
hal bulunan 25 lira maaşlı 7 nci sınıf liman başkanı kadrosu yeniden (L) cetveline 
alınmak suretiyle 1955 (L) cetveli 22 ve fiilî kadro da 225 adeddir. Bunların bir yıl
lık tahsisatları tutarı 801 600 lira olup bu miktara halen 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince bulundukları derecelerde bir ve iki üst derece maaş alanların fark
ları 60 000 lira tutmakta ise de bu miktarın 20 100 lirası ile malî yıl içinde terfi 
edeceklerin maaş farkları tasarrufla karşılanması düşünülmüş ve 6211 sayılı Kanun 
mucibince verilecek tahsisat karşılığı için de 210 375 lira ki, ceman 1 051 875 lira 
konulmuştur. . 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 

Bu tertiplere geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Günden güne ehemmiyet kesbeden NATO işlerinin tedviri maksadiyle teşekkül etti
rilmiş olan Ûarb Ulaştırma Dairesi ihtiyacı için £50 şer lira aylık ücretli 2 daktilo 
kadrosunun ilâvesinden ve vekâlet otomobili şoförü ücretinin 300 liraya çıkarılma
sından dolayı 6 600 lira, 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisat karşılığı için 
de 34 650 lira t i , ceman 173 250 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1954 kadrolarında bir değişiklik yapılmamıştır. 6211 sayılı Kanun mucibince ödenecek 
tahsisat karşılığı olarak 195 000 lira ilâve edilmiştir. 

11 Merkez geçici hizmetlileri- ücreti : 
Hâlen Sivil Havacılık Dairesi emrinde* 625 lira ücretli bir İngilizce mütercimi bulun
maktadır. 
Bu kadronun 1955 malî yılı içinde devamı zaruri bulunmasından, 6211 sayılı Kanun 
mucibince ödenecek tahsisat da dâhil edilmek suretiyle 9 375 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
Limanların tarama ve mendirek inşaatları Nafıa Vekâletine devir edilmiş olmasından, 
sürveyan kadrosu almıya lüzum kalmamış olmasından 6 299 lira noksaniyle 1 lira tah
sisat konulmuştur. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez memurlarına halihazır duruma göre 120 çocuk için ayda 1 200 lira sarfiyat 
yapılmaktadır. Bunun senelik tutarı 14 400 lira isede, boş olan kadroların zamanla 
doldurulması, ve 1955 yılında vâki olacak doğuma nazaran 1954 bütçesine konulmuş 
olan tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından geçen seneye nazaran 2 000 lira fazla 
konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Ağustos 1954 sonuna kadar Vilâyetlere gönderilen tediye emirleriyle geçen ve eski yıl
lardaki tediyata nazaran geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksan konulması icabet-
migtir. 

21 Merkez m©murlan doğum yardımı : 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
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32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı ; 
Bu tertiplere geçen yıl tahsisatları aynen konulmuştur. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Faslın muhafazası için geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarına konulmuş bulunan 2 431 100 liranın % 5,5 üzerinden hesap
lanarak geçen seneye nazaran 350 lira fazlasiyle 133 700 lira konulmuştur. 

Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

10 Ek görev tazminatı : 
Yüksek Denizcilik Okulu kadrosunda bulunan 170 140 lira aylık ücretli iki ek görev 
kadrosunun fevkalâde zamlariyle birlikte bir yıllık tahsisatları tutarı konulmuştur. 

20 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti : 
1955 yılında verilecek askerî konferansların zamanlariyle konferans adedi Millî Müda
faa Vekâletince bildirilecektir. Bu yıl içinde asgari 20 konferans verileceği düşünülerek 
beher konferansa 15 lira ücret verilmekte olduğundan geçen yıl tahsisatının aynen ko
nulması icabetmiştir. 

10 Kırtasiye-:. 
1953 ve daha evvelki senelerden bakı-ve olarak ambarımızda bir miktar kırtasiye malze
me J mevcudu bulunmasına rağmen 1954 senesi için kabul edilen 4 000 lira, malî sene
nin 6 ncı ayını bitirmeden sarf edil nir; bulunmaktadır. Şu vaziyet gösteriyor ki 1954 
yılı tahsisatiyle Vekâlet teşkilâtının k rtasiye ihtiyacını karşılamak mümkün olmıya-
caktır. Sivil Havacılık Dairesinin ihdası ile mevcut teşkilât bir parça da genişlemiş bu
lunmaktadır. Teşkilâtın genişlemiş ol-naşı ve ambarımızda eski senelerden müdevver 
kırtasiye ile malzemesinin tükenmiş bulunması göz önüne alınarak bu yıl tahsisatın 
1 000 lira fazlasiyle teklif edilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma : 

Geçen ve eski yıllar sarfiyatları göz önünde bulundurularak bu tertiplere geçen yıl tah
sisatlarının aynen konulmasını icabet tirmiştir. 

60 Isıtma : 
Bu tertibe mevzu tahsisat vekâlet teşkilâtının işgal ettiği kısmın teshini için Devlet 
Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğüne yapılacak ödeme karşılığı ile'garaj ve ha
deme yatakhanesinin teshini için lüzumlu 6 ton kok kömürü ile 2 ton odunun satm
alına ve nakil masrnfı karşılığıdır. 1954 yılı icar mukavelesinde Devlet Demiryolları
na ödenecek teshin bedelinin de seneliği 4 800 lira olarak maktuiyete bağlanmış olma-

' smdpn bu tertipten tasarruf icrası mümkün olacağı düşünülerek geçen seneye nazaran 
500 lira noksan tahsisat konulmuştur. 
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10 Kırtasiye : 
Bu tertibe mevzu tahsisat sivil havacılık trafik teşkilâtının vekâlet bünyesine alınmış 
olması dolayısiyle geçen yıl tahsisatının kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olmasından 500 
lira fazla teklif edilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

20 Döşeme : 
Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurularak geçen yıl tahsisatının aynen 
konulması icabetmiştir. 

30 Demirbaş : 
Bölge ve tâli liman idarelerinin demiı başları için 1954 yılı bütçesine konulan tahsisat 
demirbaş defterlerinde mukayyet yazı ve hesap makineleri ile diğer eşyaların tamirine 
kâfi gelmemektedir. 
Bu idarelerin teftişlerini yapan müfettiş raporlariyle birçok limanların demirbaş eş
yasına ihtiyaçları olduğu belirtilmektedir. 
Teşkilâtın çalışmasına muktazi eşyanın bir kısmının olsun temin edilebilmesi için ge
çen yıl tahsisatına 12 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

40 öteberi masrafları : 
Bu tertibe mevzu tahsisattan 6 ay zarfında yapılan sarfiyatla bölgelerden yeniden 
yapılan taleplerin mukayesesinde 1954 tahsisatının kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olma
sından 500 lira fazla teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Geçen ve eski yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak geçen yıl tahsisatı aynen konul
muştur. 

60 Isıtma : 
Bu maddeye tahsisat tamamen tevzi edilmiş olmasına rağmen gönderilen tediye emirle
rinin ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden bahisle yeniden tahsisat talebedilmektedir. 
Liman idarelerinde geceli gündüzlü mesai yapılması ve mahrukat sarfiyatının yüksel
miş olması dolayısiyle 1954 tahsisatı 2 500 lira artırılmıştır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Bu tertibe mevzu tahsisattan 56 limanla 4 bölgenin her nevi evrakı matbuasiyle merkez 
daireleri ihtiyacı olan matbu evrak masrafları ödenmektedir. 
Marmara bölgesi liman ve deniz işleri müdürlüğünce yapılan teklif taşra teşkilâtının 
umumuna şâmil olmak üzere 11 580 liradır. 

.Merkez teşkilâtında Harb Ulaştırma ve Sivil Havacılık dairelerinin ihdası dolayısiyle 
ve NATO teşkilâtının icabettirdiği evrakı matbua bedelleri karşılığı da 10 420 liradır ki 
ceman 22 000 lira gibi bir tahsisatın konulması lâzım gelmekte isede bu ihtiyacın bir kıs
mının giderilmesi için geçen yıl tahsisatına 9 000 liranın ilâvesiyle 20 000 lira teklif edil
miştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
21 Merkez telefon masrafları : 
22 Vilâyetler telefon masrafları : 

Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurularak geqen yıl tahsisatının aynen ko
nulması icabetmiştir. 
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305 Kira bedeli : 
11 Merkez : 
12 Vilâyetler : 

İcar mukavelelerinde bir değişiklik yapılmamış olduğundan geçen yıl tahsisatı aynen 
konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
Geçen yılın aynıdır. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları karşılamak 
üzere gecen yıl tahsisatına 10 000 lira zam yapılmıştır. 

20 Geçici görev yolluğu : 
1954 yılı bütçesindeki tahsisatın yeni Harcırah Kanununun tatbik edilmesi dolayısiy-
le Ağustos 1954 ayı sonuna kadar yapılan sarfiyat nazarı itibara alınarak bu terti
be 20 000 liranın ilâvesiyle 45 000 lira tahsisat konulması lüzum hâsıl olmuştur. 

30 Müfettişler yolluğu : 
Eski harcırah hükümlerine göre konulmuş olan tahsisatın yeni Harcırah Kanununun 
tatbiki dolayısiyle kâfi gelmiyeceğinm anlaşılması ve 1955 yılı teftiş programına göre 
bu tertibe 30 000 liranın ilâvesiyle icabetmiştir. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
1955 malî yılı içinde yabancı memleketlere 4 - 5 memur gönderilmesi muhtemel bu
lunduğundan geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masraf
ları : 
1955 malî yılı içinde ecnebi uzman celbine lüzum görülmediğinden bu tertibe 45 999 
lira noksaniyle 1 lira tahsisat konulmuştur. 

70 Liman reis ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz taşıtları üc
reti : 
Deniz seyrüsefer emniyetinin ve limanlardaki intizamın temini bakımından deniz va
sıtalarının kontrol işleri için hizmet vasıtası bulunmıyan liman idarelerince kiralana
cak deniz vasıtalarının kira bedeline karşılık olarak geçen seneki tahsisatın bu yıl için 
de aynen konulması uygun görülmüştür. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları: 
11 Merkez: 
12 Vilâyetler: 

Sarfiyat seyrine göre geçen yıl tahsisatlarının kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

309 Taşıt masrafları: 
11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
12 Vekâlet otomobili tamir masrafları: 

Geçen yıl tahsisatları aynen konulmuştur. 

403 Temsil masrafları: 
Bu tertibe mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemekte olduğundan 1 500 lira artırıl
mıştır. 
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416 Yüksek Denizcilik Okulu umumi masrafları: 
1954 yılma nazaran 24 lira fazladır. Bu tahsisatın müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 
Yiyecek 125 100 . öğrenci harçlığı (Paralılar hariç) 9 150 
Giyecek 68 300 Fabrika malzemesi v. s. 4 500 
Yakacak 20 000 îlân b'edeli 1 500 
Yatakhane ve lokanta ta
kımları 3 000 
îlâç ve tedavi 3 000 Deniz vasıtaları tamiri 5 000 
Elektrik, su, telefon 12 000 Lâboratuvar eşyası v. s. 5 000 
Çamaşır yıkama 3 000 Kitap, hakkı telif, tercüme 'eserler 
Kırtasiye ve basılı kâğıt 2 000 satmalmması 6 250 

Yekûn 267 800 

417 Mayin yoketme masrafları: 
Geçen/yılın aynıdır. * 

418 Liman idarelerinin deniz taşıtları işletme masrafları : 
Denet işleri için halen İstanbul'da 5, Zonguldak, İzmir, Samsun ve Karadeniz Ereğli'
si limanlarında birer motor mevcuttur. Bunlardan başka iş faaliyeti fazla olan liman
lar için 2 motor daha inşa edilmekte olup mecmuu 11 e baliğ olmaktadır. Bir moto
run vasati olarak günde bir saat çalışacağına ve benzinin literesi de 50 kuruş hesa
biyle saatte 12 litere sarfiyat yapacağına göre 50 X 12 = 600 kuruştluk benzine ihti
yaç bulunmakta ve buna göre aylık masrafı 30 X 600 = 18 000 kuruş yıllık masrafı 
da 12 X 18 000 = 2 160 liradır. Mevcut motorların tamirde ve çalışmadığı günlerde 
vâki olan tasarruf nazarı itbara alınarak bunların umumi benzin ve akar yakıt ih
tiyaçları için 15 000 liralık tahsisata lüzum olduğu anlaşılmıştır. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Geçen yıllara nispetle gittikçe artan abone zaruretleriyle devamlı olarak satmalm
ması lâzımgelen kitaplar ve yeniden neşir olunacak meslekî, teknik ve hukuki kitapla
rın bedellerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 4 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Türkçeye çevrilmesi zaruri olan yabancı dillerle yazılmış vekâlet dairelerine ait mes
lekî ve teknik kitaplarla önemli sözleşme karar ve raporların ve bilhassa (ÎCAO) 
neşriyatının tercümeleri yaptırılmak ve münakalât faaliyetlerini belirtmek üzere ve
kâletçe her aç ayda bir neşri düşünülen broşür için sarfedilmek üzere 6 000 liraya 
ihtiyaç olup geçen yıl tahsisatından 4 000 lira noksandır. 

Kurum ve derneklere katılma payı : 
Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık teşkilâtına 1955 yılı için (16 862) Kanada doları 
ve Avrupa Münakalât nazırları konferansına 1954 malî yılı için (190 000) ve 1955 
malî yılı için de (425 500) Fransız frangı iştirak hissemiz bulunduğu anlaşıldığından 
para ödeme tarihinde ki, muhtemel kur farkları da nazara alınmak suretiyle 1955 büt
çesine 12 000 lira noksaniyle 56 000 liralık tahsisat konulmuştur. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
1955 malî yılı içinde Avrupa memleketleriyle Amerika'da memleketimizi ilgilendire
cek en az 3 kongreye iştirak edebilmemizi temin maksadiyle geçen yıl tahsisatı ay
nen konulmuştur. 

453 10 

20 



Hava Trafik Kontrol Kursu umumi masrafları : 
1955 yılı içinde Teletayıp tesislerinin tamamlanıp vekâlete devri halinde personelin 
pratik olarak yetiştirilmesi ve denemeleri masrafları ile yol, meydan ve yaklaşma 
kursları için 40 000 liralık tahsisata ihtiyaç bulunduğundan geçen yıl tahsisatından 
32 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurulmak suretiyle 1954 tahsisatının 
aynen konulması icabetmiştir. 

10 1950 - 1953 yılları borçları : 
20 1928 - 1949 yılları borçlan % 

Tahakkuk edip de 1954 malî yılı içerisinde tediyesi mümkün olamıyan borçların tediye
sini temin maksadiyle bu tertiplere geçen yıl tahsisatları aynen konulmuştur. 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Devlete ait liman binalarının âcil ve küçük tamirleri için bu fasıla geçen yıl tahsisatı 
aynen konulmuştur. 

10 Limanlarda kıyılardan verilecek işaret araç ve gereçleri onarımı : 
Gemilerin puslalannm tashihi için Maltepe önlerinde bulunan 6 aded pusula vetedinin 
bakım ve tamiri ile İstanbul bölge binası üzerine tesis edilecek işaret direğinin bakımı 
jçin 2 253, Sinob limanındaki işaret direğinin Milletlerarası tabloya göre teçhiz ve ta
miri için 1 158, bunlardan başka İskenderun, Mersin, Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
Trabzon ve Hopa limanlannda sinyal direklerinin vukuu muhtemel ânzalarm onarım-
lan karşılığı 1 600 lira olmak üzere bu tertibe 6 000 lira tahsisat konulmuştur. Geçen 
seneye nazaran 4 000 lira eksiktir. 

20 Şamandıra bakım ve onanmı : 
Limanlanmızda mevcutt şamandıralann bakım ve tamiri için her yıl olduğu gibi bu 
senede 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Liman idarelerine ait deniz taşıtlarının onarımı : 
İstanbul limanındaki servis motorlarından Deniz, Mazot, Geçer, Kuş, İnci ve Melteuı 
motorlarının tamirleri ile inşa edilecek iki motorun kızağa alınma ve bakımları için 
17 950 ve İzmir limanındaki motorun bakım ve tamiri için de tahminen 1 000 lira olmak 
üzere bu bölüme 18 950 Uranının konulması icabetmiştir. 

Limanlan temizleme, tarama ve mendirek masrafları : 
Mendirek onarımları ile tarama ameliyeleri 6 217 sayılı Kanunla Nafıa Vekâletine 
devredilmiş olmasından bu fasıl kaidmlmıştır. 

Tamir atelyesi için satınalmacak alet VG gereçler : 
Tamir atelyesi için lüzumlu torna tezgâhı, tamir alet ve edevatının satın alınabilmesi 
için yeniden açılan bu fasla 60 000 lira konulmuştur. 

Liman idareleri için satınalmacak veya yaptırılacak taşıtlar : 
İş hacmi artmakta olan ve servis motoru bulunmıyan İskenderun, Mersin, Çanakkale 
ve Bandırma gibi mühim limanlarımız için 1954 yılında PTT idaresinden satın alman 
3 motor makinesi monte edilmek üzere beheri 25 000 er liradan 3 aded sac teknenin 
inşası için bu sene de 75 000 liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
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761 Şamandıra yaptırma ve yerine götürme masrafları : 
Limanlarda gemilerin emniyetle barınmaları VQ işaret maksadiyle kullanılan şamandı
raların ihtiyaç halinde ve bilhassa fjrtmalarm tesiriyle kopması sebebiyle yeniden 
tedariki için bu bölüme geçen sene olduğu gibi bu sene de 10 000 lira konulmuştur. 

762 Hava Trafik Kontrol merkezleri için satın alınacak bord ve malzeme : 
İstanbul ve Ankara merkezleri bordlarınm tamir ve bakım masraflarını karşılamak 
üzere 2 000 lira konulmuştur. Geçen yıla nazaran 12 000 lira eksiktir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar : 
26 Münaklât Vekâletai : 

Keşifleri gereğince Samsun'da liman başkanı ve denet personeline ikametgâh ve bir 
kısım da lojman vt ambar olarak kullanılmakta olan Devlete ait binanın tamiri için 
3 417 lira, îzmit liman binasının tamiri için 2 500 ve Mersin liman binası için 1 086 
lira, Devlete ait diğer binaların muhtemel esaslı onarımları karşılığı olarak 8 000 lira 
ki ceman 15 000 liraya ihtiyaç olduğundan Nafıa Vekâleti bütçesine nakledilmek üze
re konulmuştur. 
Vekâlet otomobili miadını doldurmuş olması ve sık sık tamire ihtiyaç göstermesi sebe
biyle kullanılamıyacak bir hale gel-mistir. Yeniden otomobil mubayaa edilebilmesi için 
(Maliye Bütçesine) aktarılmak üzere 15 000 lira tahsisat talebedilmiştir. 

ÇALIŞMA VEKÂLETİ 

Çalışma Vekâletinin 1955 malî yılı bütçesi 3 381 201 lira olarak tanzim edilmiştir. Hizmetle
rin mahiyetine göre teklif edilen tahsisatların mucip sebepleri tertipleri itibariyle aşağıda arz olun
muştur. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
11.1.1952 tarihli ve 5857 sayılı Kanun gereğince vekile ayda (450) şer liradan veri
lecek olan makam tahsisatının bir yıllık tutarıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Vekâletin merkez kuruluşunu teşkil eden (95) aded kadrounun bir yıllık tutarı olan 
(436 200) lira geçen senenin aynı olarak teklif edilmiş ve buna 6211 sayılı Kanun 
gereğince verilecek tahsisatla ödenmek üzere (109 050) lira ilâve edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vekâletin vilâyetler kuruluşunu teşkil eden (257) aded kadronun bir yıllık tutarı 
olan (960( 900) lira teklif edilmiş ve buna 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tah
sisatla ödenmek üzere (240 225) lira ilâve edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Halen açık aylığı alan memur bulunmaması dolayısiyle bir lira konulmuştur. 
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22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Açık aylığı alması icabeden memur bulunmaması dolayısiyle 1 lira konulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkez (D) cetveline dâhil 43 hizmetlinin bir yıllık ücretlerinin tutarı, ücreti 250 li
ra olan makam arabası şoförünün ücretinin 300 liraya çıkarılması sebebiyle geçen 
yıldan 600 lira fazlasiyle (74 400) lira olarak konulmuş ve buna 6211 sayılı Kanun 
gereğince verilecek tahsisatla ödenmek üzere (18 600) lira ilâve edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
65 aded vilâyet hizmetlileri kadrosunun bir yıllık ücreti tutarı olarak geçen yıldan 
(2 400) lira fazlasiyle (92 700) lira teklif edilmiştir. Fazlalık Eskişehir ile yeni teşkil 
edilen ve odacı kadrosu verilemiyen Elâzığ bölge müdürlükleri için (100) liralık birer 
odacı kadrosu ilâvesinden ileri gelmiştir1. Buna 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek 
tahsisata ödenmek üzere (23 175) lira ilâve edildiğinden (115 875) liraya baliğ olmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Vekâlet ve vekâlete bağlı kurumların memurlarını yetiştirmek üzere kurulacak ve Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtının mütehassıs ve gerekli tedrisat malzemesi temini sure
tiyle teknik yardım çerçevesi dâhilinde yardım ve müzaheret edeceği Çalışma Enstitü
sünün idareci, asistan, sekreter, büro memurları ve daktilo ve odacı gibi Türk personel 
kadrosunun bir yıllık ücretleri karşılığı olarak (93 300) lira konulmuş ve buna 6211 
sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisata ödenmek üzere (23 325) lira ilâve edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yılların tahsisatı olan (9 000) liraya yıl içinde doğacak çocuklar ile vilâyetler 
memurlarından kadrolariyle merkezde çalıştırılan ve çocuk zamları bu maddeden öden
mekte olanların çocukları için (2 000) lira ilâvesiyle (11 000) lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın sarfiyat seyrine göre (2 000) lira noksaniyle (32 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 

Geçen yılların sarfiyatına göre kâfi geldiği görülen 1954 yılı tahsisatları aynen konul
muştur. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince Erzurum bölgesindeki 4 memur için geçen yıl olduğu gi
bi (540) lira teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarına konulan tahsisatın % 5,5 üzerinden hesaplanarak (86 0327) 
lira konulmuştur. 

210 • Temsil tahsisatı : 
Kanunu gereğince Vekâlet Müsteşarının bir yıllık tahsisatıdır. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Vekâletin hizmet ve iş hacminin son yıllarda yürürlüğe giren kanunlarla artmış ol
ması muhabere ve dolayısiyle kırtasiye ihtiyacını artırmış olmasına rağmen geçen 
yıl tahsisatı (4 000) lira aynen teklif edilmiştir. 
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20 Merkez döşeme : 
Vekâletin yeni binaya nakli dolay isiyle makam odalarının en zaruri döşeme eşyası
nın temini ve dairelerin döşeme ihtiyacı için geçen yıldan (5 000) lira fazlasiyle 
(10 000) lira teklif edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : 
Mülga iş dairesinden müstamel bir halde devralınan evrak dolapları, masalar ve ya
zı makinelerinin mühim bir kısmı kullanılmaz bir hale gelmiştir. Nakil dolayısiyle bu 
eşyalar ve hususiyle Vekâlet Kütüphanesi dağılmış, kitaplar sandıklar içinde kalmış
tır. Teklif edilen (10 000) liralık tahsisat ile bir kütüphane yaptırılacak ve 5 aded ya
zı makinesiyle tahta ve çelik dosya dolapları satmalmacaktır. 

40 Merkez öteberi masrafları : , . ' 
50 Merkez aydınlatma : 

Geçen yıl tahsisatları bu yıl da aynen teklif edilmiştir. 
60 Merkez ısıtma : 

Vekâlet makam otomobilinin garajının teshini için (200) lira konulmuştur. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
21. Bölge Müdürlüğünün kırtasiye ihtiyacı için geçen yılın aynı olan (7 000) lira tek
lif olunmuştur. 

20 Vilâyetler döşeme : 
21. nci Bölge Müdürlüğünün masa, sandalya gibi hizmetin zaruri klıdığı döşeme eş
yasının mubayaası ve eksiklerinin tamiri için geçen yılın aynı olan (9 000) lira ko
nulmuştur. 

30 Vilâyetler demirbaş : . . . . . . J 

Vekâletin vazife ve hizmet sahası ve neticede iş hacmi gittikçe artmaktadır. Buna 
muvazi olarak hizmetin lüzumlu kıldığı demirbaş eşyadan bilhassa dosya dolabı, ya
zı makinesi mevcudu ihtiyaca kâfi gelmediğinden yenilerinin satrnalınması için ge
çen yılın aynı olan (8 000) lira konulmuştur. 

40 'Vilâyetler öteberi masrafları : 
21. Bölge Çalışma Müdürlüğünün ilân ücreti su ve temizlik malzemesi bedelleri ve 
nakliye ücretleriyle vesair çeşitli hizmetlerini karşılayan bu tertibe geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da (5 000) lira konulmuştur. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
21. Bölge Çalışma Müdürlüğünün elektrik cereyan bedeli ihtiyacını karşılayacak olan 
bu tertibe geçen yılın aynı olan (3 000) lira konulmuştur. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Geçen yılki tahsisat olan ve ihtiyacı karşıladığı görülen (10 000) lira bu yıl da ay
nen teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez daireleriyle 21. bölgenin müşterek kâğıt ihtiyacı 169 formül halinde merkezde 
hazırlanarak tevzi edilmektedir. Bu işin tek elden yapılmakta olması ihtiyacını daha 
tasarrufla giderilmesini temin ettiğinden geçen yıllar sarfiyat seyrine göre (9 500) lira 
ile idare edilebileceği anlaşılmakla artırma yapılmamıştır. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Son yıllarda inkişaf eden iş hayatı p osta ve telgraf muhaberatına da tesirini gösterdi
ğinden sarfiyat seyrine göre 1954 yılı tahsisatının kâfi gelmiyeceği anlaşılmakla 
(2 000) lira fazlasiyle (6 000) lira teklif edilmiştir. 
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12 Vilâytler posta ve telgraf ücretleri : 
Yakardaki tertiplerde arz edilen sebepler dolayısiyle iş hacmi ve neticede muhabere 
miktarı çoğalmış bulunduğundan 1954 sarfiyatı da nazara alınarak bu yıl bu teıtibe 
(1 000) lira eklenmek suretiyle (13 000 lira konulmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Yukarıda arz edilen sebepler telefon muhaberatını çoğalttığı gibi yeni taşınılan bina 
munzam telefon tesisini de icabettirmiş bulunduğundan sarfiyat seyrine göre geçen 
yıldan (2 000) lira fazlasiyle (12 000) lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
İş hayatının inkişafı ve iş ihtilâflarının âzami süratle halli zarureti telefon muhabera
tını çoğaltmış bulunmasına rağmen ancak (500) lira fazlasiyle (10 000) lira teklif 
edilmiştir. 

305 11 Merkez kira : 
Vekâlet makam otomobilinin garaj kirası olarak mukavelesi gereğince (1 100) lira 
konulmuştur. 

12 Vilâyetler kira : 
21, Bölge Çalışma Müdürlüğünden kira ile tutulan binalarda çalışan 17 sinin mukave
lesi gereğince kira bedelleri karşılığı olarak (44 000) lira konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
Odacı, dağıtıcı, şoför ve elektrikçi olarak merkezde mevcut 26 hizmetliye alınacak el
bise ve ayakkabı için (3 000) lira teklif edilmiştir. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
1954 malî yılı başında yürürlüğe giren 6245 sayılı Harcırah Kanunu yolluk istihkak
larını artırmış olduğundan 1954 yılının ilk 6 aylık sarfiyatı seyrine göre (17 500) li
ra teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Yeni Harcırah Kanununun tabiî bir neticesi olarak 1954 yılı sarfiyatı da nazara alı
narak .(60 000) lira teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler yolluğu : 
16 vekâlet müfettişi ile 113 iş müfettişinin teftiş yollukları ile aile yolluklarına öden
mekte olan bu tahsisat yeni Harcırah Kanununun 1954 yılı tatbikatının gösterdiği sar
fiyat seyri nazara alınarak âzami tasarruf mülâhazası ile geçen yıldan ancak bir misil 
fazlası (280 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

42 Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek vekâlet müfettişlerinin yolluğu : 
6 ay Fransa, 6 ay da İsviçre 'de tetkiklerde bulunmak üzere gönderilecek iki müfettişin 
yolluğu için geçen yıl olduğu gibi (21 000) lira konulmuştur. 

< 
308 11 Merkez tedavi masrafları ve yollukları : 

1953 yılı sarfiyatı ile 1954 yılı 6 aylık sarfiyatına nazaran kâfi geldiği görülen (2 000) 
lira bu yıl da aynen konulmuştur. . 

1.2 Vilâyetler tedavi masraf ve yollukları : 
Geçen yılların sjarfiyatına göre }954 yılının aynı olarak (3 000) lira konulmuştur. 

309 11 Vekâlet otomobil işletme masrafları : 
1953 ve 1954 yılları sarfiyatı göz önünde bulundurularak geçen yıl tahsisatının aynı 
teklif edilmiştir. 
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12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : • 
Geçen yıldan (500) lira noksaniyle (2 000) lira teklif edilmiştir. 

31 (Vilâyetler oto işletme masrafları : 
32 [Vilâyetler oto onarma masrafları : 

Müessese adedi fazla ve dağınık bulunan 3. Bölge Çalışma Müdürlüğü emrinde çalı
şan 3 taşıdın işletme masrafı için (1 500) liradan (4 500) ve onarma masrafı için de 
(500) liradan (1 500) lira tahsisat konulmuştur. 

Temsil masrafları : 
Vekâlet makamının temsili masraflarını karşılamak üzere (6 000) lira konulmuştur. 

10 İş İhtilâf lan Hakem Kurullarına .katılacaklara ödenecek huzur ücrst ve yollukları : 
İş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 6298 sayılı Kanunla t ş İhtilâfları Yüksek 
Hakem Kurulu ile vilâyetler hakem kurullarının teşekkül sureti değiştirilmiş ve âza 
adedi artmış bulunduğundan bu kurulların başkan, âza ve raportörlerine ödenecek 
huzur ücretleri için (50 000) lira konulmuştur. 

20 3008, 6253 ve 6379 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacak 
memur olmıyan -Izalarm huzur ücretleri ve yol masrafları ile memur azaların yollukları: 
Geçen yıllar sarfiyatına göre kâfi geleceği anlaşılan 1954 yılı tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir. 

Çalışma Enstitüsü umumi masrafları: 
Vekâletin've vekâlete bağlı kurumların memurlarını yetiştirecek olan Çalışma Enstitüsü 
bir Türk müessesesi olarak kurulmaktadır. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, mütehassıs 
ve gereMi tedrisat malzemesi temin etmek suretiyle teknik yardım çerçevesi dâhilinde 
yardım ve müzaharet edecektir. Yardım teminine mütâalik olarak yapılack masrafların 
mahallî para ile ödenmesi mümkün olan kısmını veya ek anlaşmalardan her hangi biri ile 
tesbit olunan kısmını vekâlet deruhde edeceğinden Enstitünün kira, tenvir, teshin, kırta
siye, döşeme, demirbaş ve sair lüzumlu ihtiyaçları ile ecnebi mütehassısların ve Türk perso
nelinin yollukları, Enstitüye celbedileceklerin yollukları ve kurs yevmiyeleri için 
(206 700) lira konulmuştur. 

5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek tahsisat : 
Yürürlüğe giren 6379 sayılı Deniz İş Kanunu deniz adamları ile iş verenler arasındaki 
hak iddiasından doğan ihtilâfların hallini bağlama limanlardaki iş mahkemelerine tevdi 
ettiğinden İstanbul, İzmir, Samsun, Zonguldak gibi mühim bağlama limanlarındaki iş 
mahkemelerinin işleri çoğalacağından geçen yıldan (2 000) lira fazlasiyle (20 000) lira 
teklif edilmiştir. 

10 Satmalına ve abone .: 
Vekâleti ilgilendiren mesleki ve hukuki yerli ve yabancı eserlerle mecmua ve gaze
telerin satmalınmsı için (4 000) lira konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
(Çalışma Vekâleti Dergisi) adı ile 3 ayda bir neşredilen mecmuanın baskı, kâğıt, kar 
ton masrafları ve yazı ücretleri ile âzası bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının yıllık raporlarının tercüme, tab'ı ve neşri ve vekâletçe yapılacak tamimlerin 
kâğıt veya ve sair masrafları karşılığı olarak bu tertibe geçen yılın aynı olan (10 000) 
Ura konulmuştur. ' 
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4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariy-
le başka her çeşit masrafları : „ 
Yevmiyeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından verilmek suretiyle gönderile
cek memurların gidiş yollukları için geçen yıldan (1 000) lira noksaniyle (4 000) li
ra konulmuştur. 

10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Bürosunun 1955 yılı bütçesine katılma 

' payımız olan (71 285,52) dolar mukabili olan (201 500) lira konulmuştur. 
20 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının üyesi bulunmak sıfatiyle bu teşkilâtın her yıl top
lanan genel kuruluna en az iki hükümet bir işçi ve bir iş veren delegesiyle katılmak 
mecburiyetindeyiz. Ayrıca üyesi bulunduğumuz Kömür Sanayii ve îç Ulaştırma Ko
misyonlarının da 1955 yılındaki toplantılarına katılmamızı teminen (20 150) lira tek
lif edilmiştir. 

22 Milletlerarası Çalışma Konseyi âzalığmm yolluk ve masrafları : 
Konseyin daimî âzalığma seçilmiş bulunduğumuzdan yılda 3 defa toplantıya iştirak 
edecek azanın yolluk ve masrafları için (8 000) lira teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Malî yılının hitamından sonra tahakkuk edecek borçları karşılıyacak olan bu bölüme 

• geçen yılın aynı olan (1 000) lira konulmuştur. 

1950 - 1953 yılları borçları : 
Bu yıllardan tahakkuk etmiş borç mevcut olmadığından 1 lira konulmuştur. 

4837 sayılı 'Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince tş ve işçi Bulma Ku
rumuna yardım : 
4837 sayılı îş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 
ncü maddesi gereğince her yıl mezkûr Kuruma yardım yapılması hükme bağlanmış ol
duğu halde 1950 yılından beri bütçe mülâhazasiyle bu yardım yapılmamıştır. Kuru
mun son yıllarda bilhassa İşçi Barındırma yurtları sahasında giriştiği müspet ve geniş 
faaliyet, mezkûr yardımın yapılmasını zaruri kıldığından bu yıl (50 000) lira tahsis 
edilmiştir. 

* 

Yatırım 

3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar : 
6 yıldan beri kullanılmakta olan Lincoln marka Vekâlet makam otomobili, her yıl bin
lerce liralık tamire rağmen teferruatının çok olması ve orijinal parçalarının Türkiye'de 
bulunmamasından esaslı şekilde tamiri mümkün olmamakta ve esasen sikleti de ağır ol
masından benzin sarfiyatı fazla bulunmaktadır. Bu itibarla Vekâlet makamı için satın-
almması derpiş edilen bir otomobil için (15 000) lira konulmuştur. 
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İŞLETMELER VEKÂLETİ 

İşletmeler Vekâleti 1955 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 20 467 000 lira noksaniyle 9 068 770 li-
rs olarak tesbit edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin fasıllara sureti tevzii, mueip sebepleri ile aşa
ğıda arz olunmuştur. 

P. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
5857 sayılı Kanun gereğince ayda 450 lira üzerinden vekile verilecek tahsisatın bir yıl
lık tutarı olan 5 400 lira konulmuş tur. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
511 800 İşletmeler Vekâletinin kuruluş ve görevleri hakkındaki 5528 sayılı Teşkilât 

Kanununa bağlı cetvele göre fiilî kadro tutarı. 
21 900 (L) cetveline alman kadronun .tutarı. 

489 900 
39 300 4598 sayılı Kanuna göre üst derece maaşı ile tazminat almakta olanların 

karşılığı. 
4 000 1955 yılında verilecek üst derece maaş farkları. 

533 200 
133 300 Devlet memur ve hizmetlilerine tahsisat verilmesi hakkındaki 6211 sayılı Ka

nun gereğince memurlara maaşlarının birer aylık tutarında yılda üç defa 
verilecek tahsisat karşılığı. 

666 500 Yekûn 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Halen açık maaşı almakta olan bir memurun hizmet müddetine ve • aylık miktarına 
göre ödenmekte olan 437,5 liranın bir yıllık tutarı 5 250 lira teklif edilmiştir. 

202 Ücretler : Ai'"" " 
İktisat ve Ticaret Vekâleti ile müştereken işgal edilmekte olan binanın umumi te
mizliği, telefon, kalorifer, asansör ve bahçe işleri tamamen İşletmeler Vekâleti hiz
metlileri tarafından ifa edilmekte oMuğu cihetle mevcut kadrolarda her hangi bir ta
sarruf yapılmasına imkân olmadığ ndan, 
112 800 (D) cetvelinde aded ve ücretleri gösterilen hizmetlerin bir yıllık istihkak

ları tutarı. 
28 200 6211 sayılı Kanuna göre hizmetlilere yılda üç defa verilecek tahsisat kar

şılığı olarak 141 000 lira hesaplanmıştır. 

141 000 Ydcûn 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Halen çalışmakta olan memurların 4598 sayılı Kanuna göre çocuk zammına müsta
hak 88 çocuğu vardır. Bunlar için yılda 10 500 lira ödenmektedir. Ancak mevcut mün-
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hallere yapılacak tâyinler ve muhtemel doğumlar da göz önünde tutularak bu mad
deye geçen yıl olduğu gibi 14 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Merkez memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince vukuu muhtemel doğumlar dolayısiyle 
yapılacak yardımları karşılamak üzere geçen yılın aynı olan 3 000 lira teklif edil
miştir. 
Merkez memurları ölüm yardımı : 
Vekâlet teşkilât kadroları daha fazla yüksek dereceli olduğundan muhtemel ölüm 
vakıalarını karşılamak üzere bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 4 000 lira teklif olun
muştur. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
1955 yılında yabancı dil imtihanına girip kazanacaklar malûm değilse de kanun hü
kümlerine göre ödeme zarureti hâsıl olduğu takdirde karşılık bulunmasını teminen 
geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin maaş ve ücretlerinden % 5 nis
petinde kesilen emekli keseneği ile giriş aidatları, terfi farkları karşılıkları aynen 
devletçe de ödenmektedir. Buna nazaran emekli keseneği tertibine maaş ve ücret fa
sıllarının toplamı olan 651 250 liranın % 5,5 nispetinde hesabedilerek tesbit edilmiş 
olan 35 819 lira teklif olunmuştur, 

Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince Vekâlet Müsteşarına ayda 175 lira hesabiyle verilmekte 
olan temsil tahsisatının bir yıllık tutarıdır. 

Kırtasiye : 
Âzami tasarrufa riayet edilmek ve elde mevcut kırtasiyeden de faydalanılmak sure
tiyle bu yıl ihtiyacı geçen yıla nazaran 1 000 lira. noksanı ile karşılanabileceğinden 
2 000 lira, teklif edilmiştir. 
Döşeme : 
Demirbaş : 
Mevcut döşeme ve demirbaş eşyasından eskimiş ve kullanılmaz hale gelmiş olanların
dan tamir veya yenilenmeleri zaruri görülen bir kısım eşyaya sarf olunmak üzere ge
çen yıl olduğu gibi bu yıl da döşeme maddesine 1 000, demirbaş maddesine de 2 000 
lira konulmuştur. 
öteberi masrafları : 
1954 yılı için kabul edilen tahsisat 4 000 liradır. İktisat ve Ticaret Vekâleti ile iş
letmeler Vekâletinin işgalinde bulunan kısımlarda ve umumi bahçede 15 . VII . 1953 -
15 . VII . 1954 arasında yani bir yıl zarfında sarf olunan yalnız şehir suyu bedeli ola
rak 4 059 lira ödenmiştir. Bahçenin bakımı, büroların her türlü temizlik masrafları, 
içme su bedeli ve diğer müteferrik ihtiyaçları da göz önünde tutularak geçen yıl tah
sisatından 2 000 lira fazlasiyle 6 000 lira teklif edilmiştir. 
Aydınlatma : 
İktisat ve Ticaret Vekâletinin işgal ettiği kısımlarının da aydınlatma masrafları îg-
letmeler Vekâleti bütçesinden Ödenmektedir. Âzami tasarrufa riayet edilmek sure-
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tiyle her iki vekâletin bu ihtiyacı geçen yıl olduğu gibi ancak 8 000 lira ile temin edi
lebileceğinden aynen konulmuştur. 
Isıtma : 
Maarif, İktisat ve Ticaret vekaletleriyle İşletmeler Vekâletinin işgalinde bulunan bi
nanın ısıtma masrafları işletmeler Vekâleti Bütçesinden tediye edilmektedir. Kömür 
kontenjanına ve istihlâk durumuna göre bu ihtiyaç geçen yıllarda 19 000 lira ile te
min edilmiş ise de bu yıl odun ve nakliye fiyatlarında görülen artış sebebiyle 1955 
yılı tahsisatı geçen yıla nazaran 1 300 lira fazlasiyle 20 00Ö lira olarak teklif olun
muştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçmiş yılların sarfiyatına göre ve alman tasarruf tedbirleriyle vekâlet teşkilâtının 
yıllık basılı kâğıt ve defter ihtiyacı 1 500 lira ile karşılanabileceğinden bu yıl için 
geçen yıl' tahsisatından 500 lira noksanı ile 1 500 lira teklif edilmiştir: 

Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Zaruri haller vâki olmadıkça muhaberenin posta ile ve taahhütsüz olarak yapılması 
için gerekli tedbir alınmak ve elde bulunan resmî posta pullarından da istifade edil
mek suretiyle bu yılın ihtiyacı 1 500 lira ile karşılanabileceğinden geçen yıla naza
ran 1 500 lira noksanı ile teklif edilmiştir. . 
Merkez telefon masrafları : 
1954 yılı tahsisatı alman sıkı tedbirlere rağmen sarfiyatı karşılıyamıyaeaktır. Tem
muz 1953 tarihinden Haziran 1954 sonuna kadar bir senelik telefon masrafı 14 330 
lira tutmaktadır. 1954 yılı bütçesindeki tahsisat 12 000 lira olduğuna göre araâaki 
farkı karşılamak için geçen yıl bütçesinin merkez posta ve telgraf ücretleri madde
sinden aktarma cihetine gidilmijtir. Bu sebeple bu yıl bütçesine geçen yıl tahsisatın
dan 3 000 lira fazlasiyle 15 000 lira konulmuştur. 

Kira bedeli : 
Makam otomobilinin muhafazası için kiralanacak garajın tahminî yıllık kira bedeli 
olarak geçen yıl olduğu gibi 1 200 lira konulmuştur. 

Giyecekler : 
(D) cetvelindeki hizmetlilerden giyim eşyasına müstahak olanlarının palto ihtiyaçları 
geçen yıl temin edilmiş olduğundan bu sebeple diğer giyim eşyasını karşılamak üzere 
geçen yıl tahsisatından 2 500 lira noksanı ile 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Sürekli görev yolluğu : 
Münhal veya açılacak kadrolara yeniden veya naklen tâyini muhtemel memurların 
zatî ve aile yolluklarını karşılamak ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri de na
zarı itibara alınmak suretiyle geçcı yıl tahsisatından 1 500 lira fazlasiyle 3 00Q lira 
konulmuştur. , . ; . ,,. 

-GeçİCİ g ö r e v y o l l u ğ u :, -•;••'.,•. • v \ ' ; ^ ; j ; .".V:"1 :.:,•:{ ;...•;:'..; '.;•;';.-/^.ü UilHX\' 
İşletmeler Vekâletine .bağlı teşekküllerde yapılacak;tet]$i^;ye..tahkik mevzuları geniş
lemiş bulunmaktadır. Tasarruf a.riayet edilme!? şur^yi^anç^k.b]a.nİBYdan mühim mev

zuların tetkik ve tahkiki için gönderilmesi zaruri görülen m;c|ûurları:n-; yolluklarının 
karşılığı olaralt ve 6245 sayılı Harcirah Kanunu da nazarX'it^ara^lmarak geçen yıl 
tahsisatından 10 000 lira fazlasiyle 20 000. "lira teklif edilm^ti^-niv-;^-, 
Müfettişler yolluğu : 
5528 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (c) fıkrasına göre vekâlet dairelerinde ve ve-



kâlete bağlı tesis ve teşekküllerle vekâletin vazifelendirdiği ortaklıklarda vekil adına 
teftiş, tetkik ve tahkikler yapmakla tavzif edilmiş bulunan teftiş kurulu bir başkan, 
bir başmüfettiş, ve dokuz müfettişten müteşekkildir. 
Vekâletin teftiş ve murakabesine tâbi kurum, ortaklık ve teşekküllerin memleketimi
zin muhtelif bölgelerine dağılmış bulunan müessese, fabrika ve tesisleriyle ilgili olarak 
tevdi olunan teftiş ve tahkik işlerinin çokluğu ve bu arada gerek teftiş ve tahkik prog
ramlarının tahakkuku ve gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinin talep 
ve temennilerinin, makamdan alman direktiflere göre, yerine getirilmesi maksadiyle 
müfettişlerin sık sık seyahat etmesi icabetmektedir. 
Bu itibarla âzami tasarruf esasları da göz önünde tutulmak suretiyle ve 6245 sayılı 
Harcirah Kanunu hükümleri de nazarı itibara alınarak yolluk ve zaruri masraflar kar
şılığı olmak üzere geçen yıl tahsisatından 33 000 lira fazlasiyle 68 000 lira konulmuş
tur. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
Yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle zaruri masrafları karşılığı ola
rak geçen yıl bu maddenin muhafazası için konulan (1) liraya mukabil bu yıl 14 99*9 
lira fazlasiyle yeniden 15 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi Uzman ve hizmetlerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları : 
Bu yıl içerisinde ecnebi uzman getirilmesi düşünülmediğinden tertibin muhafazası için. 
geçen yıl tahsisatından 4 999 lira noksaniyle (1) lira konulmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, hastalanacak memurların tedavi masraf -
lariyle yol parasını ve tedavi edilmekte iken vefat edenlerin cenaze masraflarını kar
şılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 2 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
Makam otomobilinin işletmeye müteallik akar yakıt ve sair zaruri masrafları karşılığı 
olarak geçen yıl tahsisatı olan 2 000 lira bu yıl da aynen konulmuştur. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
Vekâlet otomobilinin vukuu muhtemel bozukluklarının tamiri maksadiyle bu yıl için de 
geçen yıl tahsisatı olan 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları : 
Vekâletçe harcanmakta olan bu tahsisatla yabancı misafirlerin izaz ve ikram edilmesi, 
vekâleti temsil maksadiyle çelenkler yaptırılması, dernekleri himaye için de dernekle
rin tertibettikleri müsamerelere ait biletler, çay, kahve ve şeker gibi istihlâk madde
leri satmalmması günden güne artmış olduğundan geçen yıl tahsisatı kâfi gelmiyeceği 
anlaşılmıştır. Bu sebeple bu yıl için .500 lira fazlasiyle 2.000 lira teklif edilmiştir. 

10 Satmalma ve abone: 
20 Başka her çeşit masraflar: 

Vekâleti alâkadar eden her türlü meslekî ve teknik eserlerin takip ve tetkiki için yerli 
ve yabancı kitap, dergi, broşür ve günlük gazetelerin abone ve satmalma bedelleriyle 
telif ve tercüme haklan, basın, yayın, cilt, klişe, etüd, plân, program ve istatistik işleri
nin gerektirdiği masraflar v« bunlara benzer diğer ihtiyaçlar karşılığı olarak geçen yıl 
61<jhiğTi gibi 10 ncu satmalma ve abone maddesine 6 000 lira ve 20 nci başka her çeşit 
î^fraf lar maç$esine 4e 1 000 lira konulmuştur, 
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Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluk 
ve masrafları: 
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin yalnız yolluk
ları için 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçlan: 
1954 yılı içinde tahakkuk ettiği halde her hangi sebeplerle ödenmemiş olup düyuna kal
mış bulunan istihkakların tediyesini teminen geçen yıl olduğu gibi 1 000 lira teklif 
olunmuştur. 

2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım: 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne hazine yardımı olarak konulan 8 000 000 lira ile, 
memleketimizin başlıca dâvalarından biri olan enerji konusu ele alınacak, çalışmalar bilhas
sa bu konu ile alâkalı yakıt araştırmaları üzerinde teksif edilecektir (Ayrıca son zaman
larda bütün dünyanın ehemmiyet atfettiği ve memleketimiz için de mühim bir döviz 
kaynağı haline çıkarılması mevut bulunan wolfram, uranyum ve sair radyo aktif nadir 
minerallerin araştırılmalarına devam olunacaktır. Bu gayeye matuf olarak: 
Jeoloji şubesi : 
Umumi jeoloji (Memleketin 1/100 000 lik jeolojik haritası), taşkömürü ve linyit'je
olojisi, petrol jeolojisi, su jeolojisi, maden jeolojisi, jeoteknik (memleektte kurul
makta olan sanayi için hammadde tedarik ) ve jeofizik etüdlerine devam olunacak
tır. 1955 malî yılı zarfında ele alınacak iş mevzularının hususiyeti, daha ziyade taş-
kömür ve linyitlerin rezerv hesaplarını ve rantabiliteyi tesbit edecek olan arama 
ameliyatına esas teşkil edecek detay jeolojik etüdleri istihdaf etmesidir. 
Bu Jşleri kısa zamanda intacedebilmek için topografik haritalar, paleontoloji, mine
raloji, (memleketteki yer altı ve yer üstü mineral hammaddelerin teknolojik tecrü
belerinin yapılması suretiyle kıymetlendirme imkânlarının aranması), petrografi, tah
lil "ve tecrübe lâboratuvarlarında lüzumlu tetkik ve tahlil ve tecrübeler yapılacaktır. 
Maden şubesi : 
1. Muhtelif linyit yatakları üzerinde sondaj, filyoz şarki (Azdavay, Karafasıl, Pe 
lif ovası, Söğütözü, Kırmacı) prodüktüf karbonifer havzasında sondaj, Konya hav
zasında su taharri maksadiyle sondaj nadir ve radyo aktif mineralleri aramak mak-
sadiyle sondaj ve arama ameliyatı, mühim görülecek demir yatakları üzerinde ma
dencilik ve sondaj ameliyeleri icra edilecektir. 
Bundan başka sene zarfında yapılan detay prospeksionlardan elde edilecek neticelere 
göre mühim görülecek yataklar üzerinde madencilik ve sondaj ameliyeleri icra edile
cek ve her aramaya ait rezerv ve rantabilite hesapları yapılacaktır. 
2. İşletmeler Vekâleti, devlet müesseseleri ve hususi müteşebbisler tarafından ta-
lebedilecek sondaj ve diğer teknik işler yapılacaktır. 
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Yatırımlar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Vekâlet binasının lüzumlu ve zaruri onarma masrafları karşılığı için bu yıl da geçen 
yıl tahsisatı olan 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Batman'da yeni kurulacak rafineri ve müştemilâtı ve istihsal kuyusu sondajları için 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yapmakta bulunduğu istihsal sondajları ve 
inşa etmekte olduğu Batman rafinerisi 6327 sayılı Kanuna tevfikan kurulmak üzere 
bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına devredileceğinden bu yıl için tahsi
sat konmamıştır. 

2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne : 
Bedeli 5 taksitte ödenmek üzere Sümerbanktan 1 000 000 liraya satmalınan varil 
fabrikasının son taksit bedeli olan 206 000 lira 1954 bütçesiyle alman tahsisatla kar
şılanmış olduğundan bu yıl için tahsisat teklif edilmemiştir. 
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Hükümetin varidat bütçesi esbabı mucibesi 

1955 yılı gelirleri 2 976 060 001 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1954i yılı gelir 
tahmini olan 2 288 475 000 liradan 687 585 001 lira fazladır. Bu fzlalığın mucip sebepleri hakkında 
algıda gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Gelir Verdisi 

1955 yılı İçin tahmin olunan gelir : (645 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar* 
lan şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950-1951 1000 000 4 808 016 
1951 - 1952 260 000 000 209 190 386 
1952 - 1953 270 000 000 299 584 010 
1953 - 1954 360 000 000 394 288 737 
1954 . 1955 485 000 000 

Tahsilat durumunun takip ettiği seyir mükellef adedleri ve konjonktür durumu gibi âmiller 
nazara alınmak suretiyle 1955 yılında Gelir Vergisinden 645 000 000 lira hâsıla sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

Kurumlar Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (110 0Q0 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar-
lan şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 200 000 357 194 
1951 - 1952 30 000 000 25 996 068 
1952 - 1953 32 000 000 50 546 033 
1953 - 1954 70 000 000 76 787 885 
1954 - 1955 90 000 000 

Tahsilat durumu ile mükellef adedindeki ve gelirlerdeki artışlar nazara alınmak suretiyle bu vergi 
hâsılasının 1955 yılında 110 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin olunmuştur. 
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Esnaf Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (33 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950-1951 500 000 931230 
1951 - 1952 25 000 000 24 889 357 
1952 - 1953 27 000 000 26 775 201 
1953 - 1954 27 000 000 28 813 269 
1954 - 1955 30 000 000 

Tahsilat durumuna nazaran bu verginin 1955 hâsılasının 33 milyon lira olacağı tahmin olun
muştur. 

Arazi Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (140 000 000) 

Arazi Vergisinin 1953 yılı haliye ve sabıka tahsilatı 17 051 754 liradır. Yapılan hesaplara göre 
yeııi kamın tasarısı ile bu gelirden 140 000 000 lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Bina Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (15 000 000) 

1953 yılı haliye ve sabıka tahsilatı 14 387 931 lira olan bu gelirden 1955 yılında 15 000 000 
lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Binalardan alınan İktisadi Buhran Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (7 000 000) 

1953 yılı haliye ve sabıka tahsilatı 6 177 510 lira olan bu gelirden 1955 yılında 7 milyon lira 
yağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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Binalardan Alınan Savunma Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : 7 000 000 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 . 4 200 000 4 776 523 
1951 - 1952 4 750 000 4 950 511 
1952 - 1953 5 250 000 5 537 202 
1953 - 1954 6 100 000 6 187 043 
1954 - 1955 7 000 000 

1955 yılında bu gelirden 7 milyon lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Davar ve Domuzlar Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : 32 000 000 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 24 000 000 24 027 857 
1951 - 1952 23 500 000 26 638 102 
1952 - 1953 28 000 000 27 972 150 
1953 - 1954 30 500 000 28 422 345 
1954 - 1955 29 000 000 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 32 000 000 liralık hasılat sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Veraset ve İntikal Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : 7 000 000 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı 

1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 - 1954 
1954 - 1955 

Tahmin 
# 

2 700 000 
2 600 000 
3 200 000 
3 500*000 
4 000 000 

Tahsilat 

2 764 221 
2 875 783 
3 278 893 
4 223 341 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 7 milyon liralık hasılat sağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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Mülga Kazanç, Fevkalâde Zam,; Muvazene, Buhran ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergileriyle ruh

sat ve unvan tezkereleri ve Karne Harcı artıkları 

, ,, , 1955 yılı için tahmin olunan gelir : (1OO00 000) 

1951 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

195a- 1951 — : . - — • 
1951-1952 31 500 000 35 303 671 
1952 - 1953 : 18 50Û 000 7983 434 
1953 - 1954 r 5 000 000 5 512 824 
1954 - 1955 4 000 000 

önümüzdeki yıl gerekli tedbirler alınmak suretiyle bu gelirin tahsilsiz kalan bakayasından 10 
milyon tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

ithalât Muamele Vergisi 

j ; 1955 yılı için tahmin olunan gelir : (210 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -

•1951 
• 1952 
1953 
1954 
1955 

106 000 
127 000 000 
178 000 000 
215 000 000 
207 000 000 

107 117 281 
162 821 529 
206 941 172 
201 988 937 

Buna nazaran 1955 yılında 210 milyon liralık hâsılat sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

imalât Muamele Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (250 000 000) 

1950 yılından beri gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 124 000 000 109 768 108 
1951 - 1952 410 000 000 118 437 802 
1952 - 1953 120 000 000 145 565 038 
1953 - 1954 190 000 000 166 950 307 
1954 - 1955 215 000 000 

Vergi hâsılasının arz etmekte olduğu seyir ve memleketin sınai gelişmesi nazara alınmak sure
tiyle 1955 yılında bu vergi hâsılasının 250 milyon liraya baliğ olacağı tahmin olunmuştur. 
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Bankalar Muamele Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (50 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 15 500 000 18 319 119 
1951 - 1952 18 000 000 22 455 851 
1952-1953 24 000 000 27 941691 
1953 - 1954 35 000 000 32 587 722 
1954 - 1955 38 000 000 

Vergi hâsılasının takibettiği seyir ile vergi hâsılasına müessir sair âmiller nazara alınmak su
retiyle 1955 yılında bu gelirden 50 milyon lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Gümrük Vergisi • 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (270 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yıh Tahmin Tahsilat 

1950-1951 113 000 000 120 025 912 
1951-1952 140 000 000 159 561407 
1952 - 1953 170 000 000 ' 191 565 159 
1953 - 1954 180 000 000 203 025 295 
1954 - 1955 262 000 000 

1955 yılında yeni Gümrük ve Tarife Kanununun tatbikatı da nazara alınmak suretiyle bu ge
lir hâsılasının 270 milyon liraya baliğ olacaği tahmin edilmiştir. 

Şeker ve Glikoz istihlâk Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (225 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 126 000 000 116 073 364 
1951 - 1952 130 591 000 124 704 463 
1952 - 1953 110 000 000 137 573 596 
1953 - 1954 155 000 000 134 855 078 
1954 - 1955 160 000 000 

Şeker istihsal ve istihlâk seyri nazara alınmak suretiyle 1555 yılında bu gelirden 225 milyon li
ra hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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Kahveden alınan İstihlâk Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (20 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir: 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 20.000 000 19 561 304 
1951 - 1952 21 400 000 20 112 415 
1952 - 1953 20 000 000 18 576 810 
1953 - 1954 20 000 000 18 947 720 
1954 - 1955 20 000 000 

Tahsilat durumu nazara alınmak suretiyle 1955 yılında bu gelirden 20 milyon lira hâsıla sağlana
cağı tahmin olunmuştur. 

• Kibritten; alınan istihlâk Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (13 000 000) 

1950 yılından beri bu gilirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir: 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 6 780 000 7 821 172 
1953 - 1954 10 000 000 10 179 424 
1954 - 1955 10 500 000 

Tahsilat durumuna nazaran bu gelirden 1955 yılında 13 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

Ham Petrol İstihlâk Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (36 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir: 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 13 500 000 13 433 290 
1951 - 1952 16 000 000 17 149 085 
1952 - 1953, 18 000 000 21 036 602 
1953 - 1954 30 000 000 22 059 776 
1954 - 1955 28 000 000 

İthalât ve istihlâk hacmi nazara alınmak suretiyle 1955 yılında bu vergiden 36 milyon lira sağla
nacağı tahmin olunmuştur. 
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Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi 

1955 yılı çin tahmin olunan gelir : (85 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla «ile fiilen yapılan tahsisat miktarı 
şöyledir. 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 15 500 000 18 359 376 
1951 - 1952 21 000 000 23 325 014 
1952 - 1953 58 000 000 . 60 456 180 
1953 - 1954 70 000 000 67 806 073 • • ' * • ; . • ' 
1954 - 1955 75 000 000 

İthalât ve istihlâk hacmi nazara alınmak suretiyle 1955 yılında bu vergiden 85 milyon lira sağ
lanacağı tahmin olunmuştur. 

Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (16 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarı şöy
ledir. 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950-1951 6 200 000 6 932 133 
1951 - 1952 7 320 000 7 891 734 
1952 - 1953 8 500 000 9 043 689 
1953 - 1954 11 000 000 10 578 710 
1954 - 1955 12 000 000 

Vergi tahsilatının seyrine ve elektrik istihsal ve istihlâkinde görünen inkişafa nazaran 1955 yı
lında bu gelirden 16 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (152 400 000) 
1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 

şöyledir. 

Bütçe yılı ' Tahmin Tahsilat 

1950-1951 100 753 154 99 252 414 
1951 - 1952 110 000 000 97 797 239 
1952 - 1953 106 000 000. 103 823 789 
1953 - 1954 124 500 000 128 191 908 
1954 - 1955 127 000 000 

Bu gelirin takibettiği tahsilat seyri ve eski yıllar hâsılaları nazara alınmak suretiyle bu kaynak
tan 1955 yılında 152 400 000 lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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Nakliyat Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (30 000 000) 

19Ş0 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir • 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 14 700 000 15 250 542 
1951 - 1952 16 300 000 16 020 225 
1952 - 1953 17 000 000 18 581 194 
1953-1954 20 000 000 21802 273 
1954 - 1955 25 000 000 

Arz ettiği tahsilat seyrine bakılarak 1955 yılında bu gelirden 30 milyon lira hasılat sağlanacağı 
tahmin olunmuştur. 

PTT Mtiraseleleriyle Telefon abonelerinden alınan Savunma Vergisi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (10 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yık Tahmin Tahsilat 

1950 - 195.1 3 500 000 3 735 217 
1951 - 1952 3 750 000 4 054 146 
1952 - 1953 4 000 000 4 714 220 
1953-1954 5 000 000 3 743 628 
1954 - 1955 6 000 000 

Tahsilat durumuna nazaran bu gelirden 1955 yılında 10 milyon hâsüa sağlanacağı tahmin olun
muştur. 

Sefineler Resmi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (200 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 
1951 • 
1952 -
1953 • 
1954 • 

- 1951 
• 1952 
• 1953 
• 1954 
. 1955 

150 000 
180 000 
130 000 
250 000 
200 000 

168 461 
176 413 
215 435 
211 352 

Tahsilat durumuna nazaran bu gelirden 1955 yılında 200 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 
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Damga Resmi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (100 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 32 000 000 33 679 781 
1951 - 1952 35 250 000 39 824 765 
1952 - 1953 42 000 000 50 080 454 
1953 - 1954 62 000 000 59 784 583 
1954 - 1955 72 000 000 

Vergi hâsılasının arz ettiği artış seyrine bakılarak bu gelirden 1955 yılında 100 milyon lira hâ 
sıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Tayyare Resmi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir . (5 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan Msıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 3 900 000 4 115 144 
1951 - 1952 3 920 000 2 208 534 
1952 - 1953 2 240 000 2 621 330 
1953 - 1954 2 700 000 3 112 957 
1954 - 1955 3 500 000 

Tekel safi hasılatmdaki artışa muvazi olarak bu gelirden 1955 yılında 5 milyon lira hâsıla sağ
lanacağı tahmin olunmuştur. 

Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan Savunma pulu 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (350 000) 
1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar

ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

300 000 
300 000 
490 000 
500 000 
400 000 

331 471 
433 998 
465 212 
404 041 

Tahsilat durumuna nazaran bu verginin 1955 hâsılasının da 350 bin lira olacağı tahmin olun
muştur. 
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Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (80 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 
1951 
1952 • 
1953 
1954 -

- 1951 
- 1952 
- 1953 
• 1954 
1955 

125 000 
100 000 
120 000 
100 000 
100 000 

131 033 
118 412 
113 836 
155 758 

Tahsilat durumuna nazaran bu verginin 1955 hâsılasının da 80 bin lira olacağı tahmin olun
muştur. 

Trafik resimleri 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (4 000 000) 

Ankara ve İstanbul vilâyetlerinde tatbika başlanmış olan Trafik Kanunu dolayısiyle alınacak 
resimler 4 milyon lira olarak tahmin olunmuştur. 

Tapu harçları 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (60 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 11 000 000 11 066 310 
1951-1952 12 500 000 15 341662 
1952 - 1953 38 500 000 23 593 263 
1953 - 1954 27 500 000 31 819 241 
1954 - 1955 46 000 000 

Gayrimenkul tedavülleri ve tapulama muameleleri ile vergi hâsılasının arz etmekte olduğu se
yir nazara alınmak suretiyle bu vergiden 1955 yılında 60 milyon lira gelir sağlanacağa tahmin 
olunmuştur, <' 
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Mahkeme harçları 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (26 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 5 750 000 5 923 998 
1951 - 1952 6 000 000 7 467 620 
1952 - 1953 18 000 000 14 227 414 
1953 - 1954 16 000 000 17' 846 608 
1954 - 1955 23 000 000 

Tahsilat seyri nazara alınmak suretiyle 1955 yılında bu vergiden 26 milyon lira gelir sağlana
cağı tahmin olunmuştur. 

Noter harçları 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (8 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 2 000 000 2 412 824 
1951 - 1952 2 550 000 2 807 416 
1952-1953 4 000 000 4 511711: 
1953 - 1954 5 500 000 5 263 619 
1954 - 1955 6 000 000 

Vergi hâsılasmdaki artışa bakılarak 1955 yılında bu gelirden 8 milyon lira sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

Pasaport ve Kanoilarya harçları 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (8 000 000) • 
1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 

şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 2 350 000 2 211 225 
1951 - 1952 2 000 000 2 932 800 
1952 - 1953 10 300 000 6 614 522 
1953-1954 5 000 000 6 541500 
1954 - 1955 8 000 000 

Tahsilat durumuna nazaran bu verginin 1955 hâsılasının da 8 milyon lira olacağı tahmin olun
muştur. 
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Diğer Harçlar 

(Nüfus hacları, eczane ve ecza depoları ve uzmanlık vesikaları harçları, ihtira beratları, su ve 
karaavı ruhsat tezkeresi harcı). 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : 2 000 000 

1951 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 
1952 • 
1953 -
1954 -

. 1951 
1952 
1953 

• 1954 
1955 

140 000 
400 000 
900 000 

1 000 000 

181 117 
677 483 
902 354 

Tahsilat durumna nazaran bu verginin 1955 hâsılasının da 2 milyon lira olacağı tahmin olun
muştur. 

Petrol Harcı 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : 50 000 

1955 yılında 6326 sayılı Petrol Kanunu mucibince Petrol Şirketlerinden alınacak harçlardan 50 
bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Trafik Harçları 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : 20 000 
Ankara, İstanbul vilâyetlerinde tatbika başlanılan Trafik Kanunu dolayısiyle 1955 yılında alına

cak harçlar 20 bin lira olarak tahmin edilmiştir. 

Darphane ve Damga Matbaası 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (100 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 • 
-1953 -
"1953 i 
1954 -

• 1951 
. 1952 
1954 
1954 
1 9 5 5 '-••;•. 

150 000 -
100 000 
150 000 
150 000 

- 1 0 0 000 * 

187 712 
149 415 

- 86 770 
Î5Ö 368 

Bünâ nazaran bu verginin- 1955 hâsılasının da 100 bin lira olacağı tahmin olunmuştur. 
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Resmî basımevleri 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (150 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

100 000 
80 000 
150 000 
180 000 
100 0Q0 

96 529 
143 873 
178 111 
188 505 

Buna nazaran bu verginin 1955 hâsılasının da 150 bin lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Resmî okullar 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (400 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 -
1952 • 
1953 -
1954 • 

• 1951 
• 1952 
• 1953 
• 1954 . 
• 1955 

20 000 
15 000 
50 000 

300 600 
400 000 

25 272 
81 341 
185 693 
207 825 

Buna nazaran bu verginin 1955 hâsılasının da 400 bin lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Diğer kurumlar 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (2 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 1 500 000 1 131 490 
1951 - 1952 1 000 000 1 176 624 
1952 - 1953 1 250 000 1 196 111 
1953 - 1954 1 500 000 1 370 151 
1954 - 1955 1 400 000 

Buna nazaran bu verginin 1955 yılı hâsılasının 2 milyon lira olacağı tahmili olunmuştur. 
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Tekel hasılatı 

(Tütün, tuz, çay, ispirto, ispirtolu içkiler, rovelver, fişek, patlayıcı maddeler safi hâsılatı) 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (189 600 000) 
1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 

şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 83 358 096 82 269 568 
1951 - 1952 87 182 235 91 843 674 
1952 - 1953 111 000 000 105 105 803 
1953 - 1954 • 156 129 000 145 358 192 
1954 - 1955 138 000 000 

Bu gelirin takibettiği tahsilat seyri ve son defa yapılan fiyat ayarlaması ve eski yıllar hâsıla
ları nazara alınmak suretiyle bu gelirden 1955 yılında 189 600 000 lira hâsıla sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

Oyun kâğıdı 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (700 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla île fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 • 
1952 -
1953 -
1954 -

1951 
• 1952 
1953 
1954 
1955 

200 000 
220 100 
300 000 
700 000 
700 000 

213 411 
424 967 
483 929 
517 451 

Buna nazaran bu verginin 1955 yılı hâsılasının da 700 bin lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Eadyo geliri 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (10 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 2 750 000 3 121 185 
1951 - 1952 3 050 000 4 158 296 
1952 - 1953 5 500 000 5 452 371 

• 1953-1954 7 500 000 6 779 100 
1954 ^ 1955 8 500 000 

Eadyo adedlerindeki artış ve tahakkuk eden radyo ücretleri nazara alınmak suretiyle bu gelirden 
1955 yılında 10 milyon lira sağlanacağı hesaplar.İliştir. 
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Millî Piyango varidatı 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (13 500 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : , 

Bütçe yılı Tahmin Tah*silât 

1950 - 1951 11 400 000 11 458 859 
1951 - 1952 21 000 000 10 737 943 -
1952 - 1953 23 000 000 11 418 333 
1953 - 1954 21 000 000 11 858 930 
1954 - 1955 11 400 000 

Millî Piyango İdaresinden alınan bilançoya istinaden 1954 ylmda bu gelirden 13 500 000 lira. 
gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (500 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyldir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

İ950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -

1951 
• 1952 
1953 
1954 
1955 

540 000 
600 000 
680 000 
680 000 
500 000 

588 579 
628 664 
641 462 
475 636 

Buna nazaran bu verginin 1955 yılı hâsılasının da 500 bin lira olacağı tahmin olumuştur. 

Sözleşme gereğince Musul petrollernden alınan 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (100 000 000) 

Musul petrollerinden memleketimize ödenecek olan hisse hesap olunmak suretiyle 1955 yılında 
bu gelirden 100 000 000 lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Petrolden devlet hakları 

1955 yilı için tahmin olunan gelir : (375 000) 

6326 sayılı Petrol Kanunu mucibince arama ve işletme hakkı alacak olan petrol şirketlerinin ödi-
yecekleri petrol hakkı olarak 1955 yılında 375 000 lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 
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Petrolden devlet hissesi 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (1) 

Madenlerden devlet hakkı 

1955 yılı için tahmin olunan gelir ••:• (7 000 000) 

Yeni Maden Kanunu mucibince alınacak devlet hakkı hâsılasının 7 milyon lira olacağı tahmin edil
miştir. 

Kambiyo murakabesi mukabilinde T. M. Bankasından alman 

(1955 yılı için tahmin olunan gelir : (125 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 • 
1952 • 
1953 • 
1954 • 

• 1951 
• 1952 
- 1953 
• 1954 
. 1955 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

Cumhuriyet Merkez Bankasından her sene maktuan alınmakta olan 125 bin lira 1955 yılı büt
çesine de aynen konulmuştur. 

Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (75 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 • 
1952 • 
1953 • 
1954 

• 1951 
- 1952 
• 1953 
• 1954 
- 1955 

50 000 
50 000 
80 000 
100 000 
50 000 

61 216 
69 710 
83 106 
76 590 

Buna nazaran bu gelirden 1955 .yılında 75 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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Peşin para ile satınalınan gayrimenkul satış bedeli 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (5 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 2 800 000 2 558 016 
1951 - 1952 3 040 000 3 394 492 
1952 - 1953 13 000 000 6 489 785 
1953 - 1954 6 000 000 5 951 777 
1954 - 1955 4 000 000 

Bu gelirden 1955 yılında normal olarak yapılacak satışlarla hususi kanunlar mucibince yapıla
cak satışların yekûnu olarak 5 milyon lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Taksitle satılan gayrimenkul satış bedeli 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (1 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hoâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı 

1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 - 1954 
1954 - 1955 

Tahmin 

750 000 
630 000 
650 000 
650 000 
700 000 

Tahsilat 

600 508 
709 649 
648 170 
629 686 

Buna nazaran bu verginin 1955 yılı hâsılasının da 1 000 000 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Borçlanma taksit bedelleri 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (1 500 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarla
rı şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

800 000 
500 000 
900 000 

1 100 000 
1 000 000 

575 257 
906 118 

1 031 502 
889 178 

Buna nazaran bu verginin 1955 yılı hâsılasının da 1 500 000 lira olacağı tahmin olunmuştur. 
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Kiralar 

1955 yılı için tahmin olunan gelir: (2 500 000) 

' 1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktar
ları şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 1 200 000 1 209 823 
1951 - 1952 1 200 000 1 506 546 
1952 - 1953 1 450 000 1 817 401 
1953 - 1954 " 2 000 000 2 049 307 
1954 - 1955 2 200 000 

Buna nazaran bu verginin 1955 yılı hâsılasının da 2 500 000 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Ecrimisiller 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (400 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 • 
1952 -
1953 • 
1954 

- 1951 
• 1952 
- 1953 
• 1954 
-1955 

150 000 
260 000 
250 000 
250 000 
400 000 

236 477 
244 231 
301 074 
344 418 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 400 000 lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Gümrük ardiye ücreti 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (60 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fnlen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -

1951 
1952 

• 1953 
1954 

• 1955 

210 000 
220 000 
60 000 
40 000 
50 000 

226 603 
247 467 
32 733 
32 339 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 60 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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Menkul mallar satış bedeli 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (5 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olufıan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950-1951 6 000 000 2 185 188 
1951-1952 4 870 000 3 503 684 
1952 - 1953 8 000 000 4 476 622 
1953 - 1954 3 000 000 * 2 944 678 
1954 - 1955 3 000 000 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 5 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 

. 1955 yılı için tahmin olunan gelir : (8 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarlan 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 1 600 000 3 399 839 
1951 - 1952 2 850 000 . 2 970 052 , 
1952 - 1953 4 100 000 5 661 857 
1953-1954 7 000 000 5 741063 
1954 - 1955 5 800 000 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 8 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Faizltr 

1955 yıli için tahmili olunan gelir : (2 500 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 . 50ü 000 2 258 801 
1951 - 1952 1 330 000 2 059 549 
1952 - 1953 850 000 1 946 047 
1953 - 1954 1 500 000 2 896 610 
1954 - 1955 2 500 000 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 2 500 000 Urs haşıla saglanacâğr tahmin olunmuştur 
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Kıymetli kâğıtlar 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (750 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
îyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 -
1952 -
1953 • 
1954 • 

• 1951 
• 1952 
• 1953 
• 1954 
• 1955 

450 000 
450 000 

• 600 000 
500 000 
700 000 

434 796 
485 953 
494 203 
569 564 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 750 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Tacizlerden ve ikramiyelerden geri alınanlar 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (5 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 -
1951 -
1952 • 
1953 • 
1954 -

• 1951 
• 1952 
• 1953 
• 1954 
• 1955 

200 000 
50 000 

.150 000 
1 500 000 
5 000 000 

159 350 
893 777 

1 993 384 
4 508 318 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 5 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Sair kaldırılmış vergiler artıkları 

1955. yılı için tahmin olunan gelir : (225 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 • 
1951 • 
1952 • 
1953 • 
1954 -

• 1951 
• 1952 
• 1953 
• 1954 
• 1955 

200 000 
205 000 
200 000 
150 000 
150 000 

113 446 
46 028 
237 220 
147 506 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 225 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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Para cezalan 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (7 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : ' 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 3 000 000 815 488 
1951 - 1952 800 (»00 1 700 847 
1952 - 1953 1 250 000 2 803 248 
1953-1954 4 000 000 3 549 627 
1954 - 1955 5 000 000 

Tahsilat bakımından alınacak tedbirler ile bu gelirden 1955 yılında 7 milyon lira hâsıla sağla
nacağı tahmin olunmuştur. 

Vergi ve zam cezaları 

1955 yıh için tahmin olunan gelir : (10 000 000) 

. 1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 
şöyledir : « 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 5 000 000 3 359 712 
1951-1952 3 000 000 2 650 302 
1952 - 1953 2 300 000 3 499 967 
1953 - 1954 4 000 000 4 575 592 
1954 - 1955 5 000 000 

Bu gelirin tahsilatının arz ettiği seyre bakılarak 1955 yılında 10 milyon lira hâsıla sağlanacağı 
tahmin olunmuştur. 

Trafik cezalan 

1955 yılı için tahmin olunan gelir : (500 000) 
Ankara ve İstanbul vilâyetlerinde tatbikma başlanmış olan Trafik Kanununun tatbikatı dola-

yısiyle 1955 yılında bu gelirden 500 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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Müteferrik varidat 

rf. 1955 yılı için tahmin olunan gelir : (15 000 000) 

1950 yılından beri bu gelirden temini tahmin olunan hâsıla ile fiilen yapılan tahsilat miktarları 

Bütçe yılı Tahmin Tahsilat 

1950 - 1951 17 300 000 18 558 160 
1951 - 1952 15 000 000 14 742 902 
1952 - 1953 25 000 000 11 542 492 
1953 - 1954 10 000 000 25 868 243 
1954 - 1955 15 000 000 

Buna nazaran bu gelirden 1955 yılında 15 milyon Ura hâsıla sağlanacağı tehmin olunmuştur, 



Rapor 
v; 28 . I . 195S 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1955 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasını tetkik ettim. 

(22) maddeden ibaret bulunan lâyiha, bir maddenin ilâvesi ve bir maddenin çıkarılması şeklinde 
olan değişiklik hariç tamamen 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununda mevcut hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Çıkarılan madde, 6245 sayılı Harcırah Kanununun tetkikini temin maksadiyle 1954 bütçe yılı içe
risinde lüzum görülecek tahsisatları harcırahla ilgili tertiplere aktarmıya Maliye Vekiline yetki ve
ren maddedir. 

Harcırah Kanununun, 1954 yılı bütçe lâyihasının Bütçe Komisyonunda müzakere ve kabulünden 
sonra görüşülmüş olması neticesi olarak bir yıla münhasır olmak üzere alınmış olan bu yetkinin, 
1955 yılında da ipka edilmesi esasen mümkün değildi. 

İlâve edilen madde ise, 5582 sayılı Kanun gereğince Marşal Plânı çerçevesi dışında, yabancı mem
leketlerden her hangi bir anlaşmaya müsteniden muayyen maksatlara sarf edilmek üzere temin oluna
cak yardımların bütçeye intikalini temin maksadına matuf bulunmaktadır. 

Yukarda da işret olunduğu veçhile, 1954 yılında da aynen mevcut olan diğer maddesi, Muhasebei 
Umumiye Kanunu, hususi diğer birtakım kanunlar ve bütçe teklifi icabı olarak Muvazenei Umumiye 
Kanununda yer alması icabeden hükümlerden ibarettir. 

Encümenin yüksek takdirine saygı ile arz ederim. 

Zonguldak 
Stbati Ataman 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 10 . II . 1955 
Esas No : 1/126 
Karar No : 40 

Yüksek I_eisiiğe 

Maliye Vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince 26 . XI . 1954 ta
rihinde kararlaştırılması üzerine Başvekâletin 30. XI . 1954 tarihli ve 71/2834/786 sayılı tezkeresiy
le gönderilen 1955 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve merbutu cetveller encümenimize ha
vale edilmiş olduğundan 16 . XII . 1954 tarihinde tetkik ve müzakeresine başlandı. 

Lâyihanın umumi heyeti üzerinde yapılan müzakerelerde Başvekil, Maliye Vekili ile îcra Vekil
leri Heyetinin diğer âzası hazır bulundu. 

Encümenimiz lâyihanın gerekçesini tetkik ettikten, Başvekil ve Maliye Vekili ile alâkalı ve
killerin izahlarını dinledikten sonra 1955 yılı bütçesinin bir taraftan tanziminde hükümetçe göz 
önünde bulundurulan, diğer taraftan tatbikatında müessir olabilecek olan aşağıdaki hususları mü
şahede ve tesbit etmiştir : 

1. Hükümetçe 1955 yılı için teklif edilen bütçe de 1954 yılı bütçesi gibi müteva-zindir. Bütçe
lerin mütevazin olması halinin memleketlerin malı ve iktisadi bünyeleri, millî paralarının kıy
metleri ve nihayet iç ve dış itibarları üzerinde hz\iz bulunduğu büyük ehemmiyet malûmdur. 

Memur ve hizmetlilere her yıl üç aylık istihkak nispetinde ilâve tediye yapılmasına dair olan 
25 . XII . 1953 tarihli ve 6211 sayılı Emekli, Dul ve Yetimlerin aylıklarına muhtelif nispetlerde 
zam icrasını kabul eden 1 . II . 1954 tarihli ve 6244 sayılı Kanun gereğince 1954 yılı içinde ya-t 
pılan ve yekûnu (145 000 000) milyon lirayı bulan tediyeler için yine kanunlarında mevcut hü
kümlere istinaden bütçeye tahsisat konulmaksızm hesabı katide, gösterilmeleri esası tatbik edilmiş, 
iken 1955 yılı bütçesine bu karşılıkların aynen ve tamamen konulmuş olması nazarı dikkate 
alınırsa 1955 yılı bütçesindeki muvazenenin 1954 de nazaran daha ileri bir manzara arz ettiği 
anlaşılır. ;&H<-

2. Umumi bütçeler, aşağıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere 1951 yılından itibaren sür-
atle inkişaf etmiştir : 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

A/l Cetveli 

1 226 218 294 
1 274 746 465 
1 375 741 765 
1 566 257 419 
1 693 338 876 

A/2 Cetveli 

260 990 269 
305 012 272 
375 183 636 
561 249 317 
595 136 124 

Yekûn 

1 487 208 563 
1 579 758 737 
1 750 925 401 
2 127 506 736 
2 288 475 000 

1955 yılı bütçesiyle teklif edilen tahsisat bu inkişaf seyrinin devam etmekte olduğunu göster
mektedir. Filhakika cari masraflara mütaallik bulunan (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yı
la nazaran (428 340 053) lira fazlasiyle (2 121 678 929) lira, envestisman tahsisatını ihtiva 
eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise yine geçen yıla nazaran (259 241 366) lira fazlasiyle 
(854 377 490) lira olarak Hükümetçe teklif edilmiştir. 
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3. Hükümetin 1951 yılından itibaren bütçelerle tahakkuk ettirmeye çalıştığı gayelerden biri de 

envestisman faaliyetlerini artırmak suretiyle, her bakımdan daha ileri, daha müreffeh, bir Türki-
yenin yaratılması için lüzumlu tedbirleri süratle almaktır. 1955 yılı için teklif edilen bütçede de 
bu gayreti müşahede etmekteyiz. Filhakika 1951 yılından itibaren bütçelerdeki yatırım tahsisat
larının artış seyri şöyle olmuştur : 

Senesi bütçesinin Bir sene evvelki 
umumi yekûnuna tahsisata nazaran 

Seneler Yatırım tahsisatı nispeti artış nispeti 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

260 990 269 
305 012 272 
375 183 636 
561 249 317 
595 136 124 
854 377 490 

% 17.54 
% 19.30 

* % 21.42 
% 26.38 
% 26,00 
% 28.71 

__ 
16,86 
23 00 
49,59 
6,04 

43,56 

rakamların ifade ettiği mâna geniş bir envestisman politikasının bütçelerde temin olunan inki
şaflarla muvazi ve memleket realitelerine uygun istikametlerde tatbik ve idame ettirilmekte oldu
ğudur. ' 

Başta kara ve demiryolları, su işleri inşaat ve tesisatı olmak üzere Nafıa hizmetleri için, her 
sene büyük nispetlerde artırılmak suretiyle 1951 yılından itibaren yalnız umumi bütçeden tefrik 
ve tahsis edilen paraların memleket iktisadi bünyesi üzerindeki kolaylıkla müşahedesi mümkün 
tesirleri büyük olmaktadır. 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Nafıa 
Vekâleti 
Milyon 

98,8 
127,5 
147,2 
216,2 
130,6 
174,7 

Karayolları 
U. Md. 

53,3 
81,5 

142,0 
188,9 
191,2 
299 

Devlet Suişleri 
U. Müdürlüğü 

. 
— 
— 
— 
93,6 

163,0 

Yekûn 

152,1 
209,0 
289,2 « 
405,1 
415,4 
636,7 

Açık olarak teklif ve kabul olunan 1951 - i r 53 yılları bütçelerinin envestisman tahsisatların
dan mühim kısımlarının iç ' 3tikrazlarla temin edilmiş olmalarına mukabil, 1954 yılında, olduğu 
gibi, mütfevazin olarak hazı*«wıan 1955 yılı bütçesinde de bu nev'i tahsisatın tamamının âdi varidat 
ile karşılanmakta bulunmasını bilhassa kayda, değer mütalâa etmekteyiz. 

Bununla beraber iç istikraz piyasası imkânla rından istifade hususu da ihmal edilmiş olmayıp 
bu saha umumi bütçe haricindeki muhtelif devlet idare ve müesseselerinin yine envestisman faali
yetlerinin istifadelerine terk ve tahsis olunmuştur. 

Ziraat Bankasının, hâsılını zirai kredi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, 1951 yılınla (20 000 000), 
1982 yılında (50 000 00O), 1953 ve 1954 yllarında otuzar milyon liralık olmak üzere ihraç etmiş 
olduğu istikraz tahvilleri ile Türkiye Emlâk ve Kedi Bankasının 1954 senesi içinde yine tahvil 
ihracı suretiyle akdetmiş olduğu (50 000 000) liralık istikrazını bu kararın tatbikatından olaraî: 
zikretmek mümkündür. 

17 Temmuz 1953 tarihinde faaliyete başlamış bulunan Amortisman ve kredi Sandığının, 
kanununda yazılı membalarından temin eylediği paralardan, 17 . I . 1955 tarihine kadar sanayi,, 
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maden, ulaştırma, su ve enerji işleri gibi muhtelifi kalkınma faaliyetleri sahasına ikraz 
tahsis eylediği müfredatı aşağıda gösterilen paralar da aynı mahiyettedir. 

suretiyle 

Borç verilen idare ve müesseseler 

Etibank 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
tiler Bankası 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İdaresi 
Devlet Su işleri 

Verilen para 

110 000 000 
14 000 000 
37 793 201 50 
20 000 000 
15 000 000 

İtfa müddeti 

15 sene 
15 » 
20 » 
15 » 
20 » 

Faizi 

% 6 
% 6 
% 6 
% 6 
% 5 

Amortisman ve kredi sandığının bu ikraz muamelelerinin aynı zamanda bankalara yapılan 
mevduattan bir kısmının da envestisman fâaliyetlerine kanalize etmek demek olduğu aşikârdır. 

Ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının envestisman faaliyetlerinde istimal edil
mek üzere mevcudundan muhtelif idare ve müesseselere yatırmış olduğu paraları da bu arada 
mütalâa edebiliriz. 

Borç verilen idare ve müesseseler 

Denizcilik Bankası 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası 
Etibank 
İller Bankası 
Sümerbank 
Ziraat Bankası 
Sanayi ve Kalkınma Bankası 

Vadeli İs 
tevdiat 

şeklinde 

17 500 000 
40 000 000 
86 000 000 
31 800 000 
16 500 000 
72 500 000 

tikraz tahvilleri 
mubayaa 
şeklinde 

9 711 000 

7 478 100 
9 123 800 

', 

Yekûn 

17 500 000 
49 711 000 
86 000 000 
31 800 000 
16 500 000 
79 978 100 
9 123 800 

264 300 000 26 312 900 290 612 900 

Devlet idare ve müesseselerinin envestisman ihtiyaçlarında kullanılmak üzere umumi bütçe
den tefrik olunan tahsisatlar dışında yalnız yukarda gösterilen birkaç membadan ayrıca temin 
eyledikleri imkânlar, henüz katî istatistikleri malûm bulunmamakla beraber memleket sathında 
yer yer müşahede olunan hususi teşebbüs envestismanları da buna ilâve edilecek olursa bu mevzuda, 
memleketimizin süratle kalkınmasını hedef tutan devamlı gayretin şümul ve ehemmiyeti kolay
lıkla anlaşılabilir. 

4. Fiyat endekslerinde iktisadi gelişmemizin husule getirdiği iştira gücü artışının neticesi 
olarak müşahede edilen artışlar ileri sürülen iddialar hilâfına, bütçelerde memnuniyetle müşahede 
olunan artış nispetlerinin dunundadır. Binaenaleyh, Devlet varidatındaki, âmme hizmetlerine her 
sene bir evvelkine nazaran daha geniş ölçüde tahsisat tefriki imkânını bahşeden bu gelişme, 
memleketimizin iktisadi bünyesinde vukua gelmekte olan büyük tahavvülün müspet ve tabii ne
ticesi olan hakiki artışlardır. 

Nitekim 1950 yılından itibaren fiyat endeksleri ile 
mukayesesi bu hakikati göstermektedir. 

bütçe rakamlarının artış nispetlerinin 



Toptan eşya fi-
Bütçe yekûnları yatları endeksleri 
(A/l) ve (A/2) 1950 ye göre 1948 senesi 1950 ye göre 

Yıllar cetvelleri Artış miktarı artış nispeti (100) hesabiyle artış nispeti 
J , ~ ^ 

1950 1 487 208 563 96.9 
1951 1579 758 737 92 550 174 % 6.22 103.4 % 6 , 7 0 
1952 1 750 925 401 171 166 664 % 17.73 104.2 % 7,53 
1953 2 127 506 736 376 581 335 % 43.05 106.6 % 10,01 
1954 2 288 475 000 160 968 264 % 53.87 117.8 (*) % 21,56 
1955 2 976 056 419 687 581 419 % 100.11 * 

5. Âzası bulunduğumuz Atlantik Paktı camiası içinde olduğu kadar Orta-Şark'ta da her ba
kımdan şayanı istinat mümtaz bir kuvvet olarak varlığını hissettiren ordumuz ihtiyaçlarına 1951 
yılından itibaren bütçeden her sene artan miktarlarda tahsisat tefrik edilmiş olduğu gibi 1955i 
yılı bütçesiyle ayrılan para da bir evvelki sene rakamından (125 000 000) lira fazlasiyle 
(725 000 000) liradır ve bütçenin umumi yekûnunun ( % 24.36) şını teşkil etmektedir. 

Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasının 3 ncü maddesinde bahsedilen, 1955 senesine ait Ame
rikan yardımının Türk parası mukabili (200 000 000) lira da senesi içinde bu tahsisata ilâve 
olunacaktır. 

Bunların dışında yine önümüzdeki sene içinde Millî Savunma ihtiyaçları için büyük dostumuz 
ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından (250 000 000) dolar kıymetinde 
askerî malzeme ve teçhizat yardımı yapılmasına devam olunacağı gibi evvelki senelerden teraküm 
etmiş ve umumi yekûnu (500 000 000) dolar civ arında bulunan muhtelif, modern ve teknik harb 
malzeme ve teçhizatının da, Ordumuzun şayanı şükran ve iftihar bir hal olarak kısa zamanda 
bunları istimal ve istihlâk edebilecek teknik kabiliyeti iktisabetmiş olması dolayısiyle, memleketi
mize sevkı hususunun Amerikan Devlet adamlariyle vâki temas ye müzakerelerinde kararlaştırıl
dığı ve bu karar gereğince hemen başlanan sevkıyatın tamamlanmak üzere olduğu Başvekilin en
cümenimizde vâki beyanlarından anlaşılmıştır. 

Millî Savunmanın, tesisata mütaallik ihtiyaçlarından tutan (433 879 570) lirayı bulan, hayati 
ehemmiyeti haiz, bâzılarının (Infrastructure) voliyle karşılanmasının temin edildiğini de ayrıca 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

Böylece 1955 malî yılı içinde Millî Savunma hizmetlerine, mucip sebepler lâyihasında belirtil
diği üzere, üç milyar Türk lirasına yakın malî imkân sağlanmış olacaktır. 

6. Hazine dâhili para piyasasında olduğu kadar yabancı memleketler piyasalarında da kredi 
imkânlarına dolayısiyle malî itibara tereddütsüz sahiptir. 1953 yılında o yılın bütçe açığım 
karşılamak maksadiyle akdedilmiş olan (125 000 000) liralık istikraza ait tahvillerin % 5 £aiz ile 
ve malî tarihimizde ilk defa olarak başabaş fiyatla satışa arzedilmiş olmasına rağmen vatandaş
larımızın Devlet itibarına karşı besledikleri derin itimadın neticesi çok kısa bir zamanda satılmış 
olduğu bir vakıadır. 

İktisat ve Ticaret Vekilinin Encümenimizde, yalnız 1954 yılı içinde yabancı memleketlerden 
muhtelif işler için, bu günün müsait şartlariyle, (800 000 000) lira civarında kredi temin edil
diğini, ayrıca, mahiyetleri hakkında bilgi verdiği muhtelif mevzular için nispsten uzun vadeli kredi 
teklifleri alınmakta ve hattâ bunlardan bâzıları üzerinde müzakereler de cereyan etmekte oldu-

(*) Ağustos 1951 
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ğunu ifade etmiş bulunmasını, yabancı piyasaların, hilâfında İsrarla yapılan beyanlara rağmen 
Devlet itibarına ve bilhassa, millî servet ve kaynaklarını harekete getirmek suretiyle süratle geliş
tirmek yolunda ve gayretinde olan memleketimizin mukadder olan mesut istikbaline karşı iti
matlarının delilleri olarak kabul etmek lâzımdır. 

1954' senesi içinde, yalnız Nafıa Vekâleti hizmetleri arasında yer alan, 

a) Hirfanlı barajı inşaatı için İngiltere'den (6 500 000) İngiliz lirası, 

b) Gediz barajı inşaatı için Fransa'dan (15 000 000) dolar mukabili Fransız frangı, 

c) Kemer barajı için yine Fransa'dan (17 000 000) dolar mukabili Fransız frangı, 

ç) Mersin limanı inşaat ve tesisatı için Holânda'dan (27 000 000) Türk lirası mukabili florin, 

d) ve nihayet Samsun, iskenderun, Haydarpaşa, Salıpazarı, İzmir Umanları için evvelce temin 
olunan (12,5) milyon dolara ilâveten yine Dünya bankasından (3 800 000) dolar kredi temin 
edilmiş o,lması bti hakikati açıkça göstermektedir. 

7. Devlet borçlarımızın 1950 yılından bu güne kadar takibettiği seyir şöyle olmuştur. 

31 
» 
» 
» 
» 

Aralık 
» 
» \ 
» 
» 

1950 
1951 
1952 
1953 " 
1954 

Umumi bütçeye ait 
olanlar (Dahilî ve 

haricî konsalide 
ve dalgalı) 

1 625 877 534 
1 641 860 031 
1 604 426 736 
1 557 032 667 
1 748 456 602 

Mülhak bütçeli 
dairelerle diğer 
müesseselere ait 
olanlar (Dahilî 
ve haricî konsa
lide ve dalgalı) 

743 668 702 
786 718 213 
770 134 328 
747 267 534 
831 283 475 

Yekûn 

2 369 546 236 
2 428 578 244 
2 374 561 164 
2 304 300 201 
2 579 740 077 

Toprak Mahsul
leri Ofisinin Ha
zine kefaletini 
haiz bonaları 
000 ilâvesiyle 

196 000 
331000 
521000 
756 000 
692000 

Umumi bütçeye ait borçlarda bir sene evvelki rakamlara nazaran görülen (191 423 935) lira 
fazlalık, hâsılı kamilen envestismanlara tahsis olunan (|(125 000 000) liralık % 5 faizli 1953 yılı 
istikrazı ile Amerikan kredisinden ve kısmen de malûm olduğu üzere Hazinenin yalnız nakit ih
tiyaçları için zaman zaman istimal ve itfa olunan (9)ı ay vadeli bonolardan, diğer kısım borçları-
da görülen (84) milyon lira fazlalık ise Denizcilik Bankasının (11) gemi mubayaası için yapmış 
olduğu (39 566 926) lira borçlanma ile Devlet Su İşleri İdaresinin Demirköprü, Kemer ve Hir
fanlı bar&jlm için istimal eylediği (68 520 117) liralık kredilerden mütevellit olup görüldüğü 
gibi hemen kâffesi envestismanlara tahsis edilmiş vaziyettedirler. 

Topralş Mahsulleri Ofisinin Hazine kefaletini haiz bonolarında ise geçen seneye nazaran (64) 
milyon liralık bir azalma mevcuttur. 

Yaptığımız tetldkatta Hükümetin bu mevzuda takibettiği yol ve aldığı karar ve tedbirler neti
cesinde 1951 yılından itibaren «tamamı yurdun imarına, memleketin iktisadi cihazlanmasına bu
günkü Nesillere olduğu kadar gelecek nesillere de büyük ve hayati ehemmiyette faydalar salğlıya-
cak mevzulara tahsis olunan» dahilî ve haricî borçlarımızın bugün baliğ olduğu miktarların, bütçe 
ve millî gelir rakamlariyle, başka bir ifade ile, memleketimizin malî ve iktisadi şartlariyle oldu
ğu kadar tediye imkânlarımızla da ahenkli seviyelerini muhafaza ettiklerini göstermiştir. 

Yine borçlaicımı̂ m bir taraftan millî gelirimize, diğer taraftan Bütçe yekûnlarına nispetleri di
ğer birçok başta Amerika, Fransa, İngiltere, İsviçre olmak üzere diğer birçok devletlerin borçları
na ait nispetlerin de çok altındadır. 
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8. Mucip sebepler lâyihasından mevduatın devamlı surette arttığını, sınai, ticari ve bilhassa 

zirai kredilerin iktisadi kalkınma gayret ve faaliyetlerimizin müessir ve müşevviki olarak büyük 
genişlemeler kaydetmekte olduğunu öğreniyoruz. 

1953 ve 1954 yılları istatistiklerinin mukayesesi bize bu artışın 1954 senesinde de devam ettiği
ni göstermiştir. 

Sınai Ticari îpotek mukabili 
Tarih krediler krediler krediler Zirai krediler 

1.12 1953 97 975 453 2 408 275 114 269 983 911 1 214 719 046 
30. 6 .1954 114 351 410 2 845 545 408 286 504 861 1 326 881 370 
31.10 .1954 130 784 918 3 092 289 440 313 856 255 1 339 628 196 

Maliye Vekili encümenimizde son dört senelik devre içinde kredi hacminin artışı ile birlikte 
kredi müesseselerinin de süratle artmaya başladığını, 1950 yılında (46) banka ve bunların 
(1 016 220 852) lira itibari, (441 528 787) lira ödenmiş ve (161 321 202) lira da ihtiyat sermaye
leri, (228) şubeleriyle (321) ajansları mevcut iken bugün banka adedinin (54), şubelerinin (515), 
ajanslarının (510) olduğu, itibari sermayelerinin (2 062 571 647), ödenmiş sermayelerinin 
(1 190 034 558) ve ihtiyat sermayelerinin de (304 406 588) liraya yükselmiş bulunduğunu bildir
miştir. 

İktisat ve Ticaret Vekili encümenimizde «zirai mahsûllerimizi değerlendirecek, ihracatı kolay
laştıracak, gayrimenkul muameleleri de dâhil olmak üzere spekülatif sahalarda istimali önliyi-
cek selektif bir kredi politikası» nın takip olunduğunu ifade etmiştir. İlgili dairejer ,ve Merkez 
Bankası alâkalı elemanlariyle bankaların kendi aralarından seçecekleri temsilcilerinden teşkil olun
duğunu bildirdiği komite mesaisinden kredi tevzi ve kontrolü işlerinde müspet neticeler beklenil
diği yine vekilin izahlarından anlaşılmıştır. 

9. İktisadi kalkınmamızı istihdaf eden gayretlerin esas mesnetlerinden biri olan zirai istihsali
mizin tezyit ve teşviki hususunda hükümetçe alınmakta olan tedbirlerin aynı zamanda bütçelerimi
zin her sene muntazır bulunduğumuz inkişaflar iyle tediye muvazenemizin teminatını da teşkil 
etmekte oldukları tabiî ve muhakkaktır. 

Zirai kredi hacminin 1954 - 1955 devresi için halen elde mevcut 31 . X . 1954 tarihindeki ra
kamlardan (100 000 000) u aşan bir fazla ile (1 452 000 000) lira olarak şimdiden takarrür etti
rildiğini, bununla beraber senesi içinde lüzum hâsıl olduğu takdirde bu miktarın, imkânlar dâhi
linde, daha da artırılabileceğini İktisat ve Ticaret Vekili Encümenimizde beyan etmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1954 - 1955 kampanya devresinde yapacağı mubayaalarda tatbik 
olunmak üzere, İcra Vekilleri Heyetince, arpa, yulaf ve çavdar fiyatlariyle buğday fiyatları 
arasında imkân nispetinde muvazene tesis etmek ve dış memleketlerden talebi artan yemlik hu
bubat ile sert buğday fiyatlarında zirai mahsullerimizin değerlendirilmesi suretiyle müstehliğin 
himayesi ve kendilerini daha iyi kalitede mahsul yetiştirmeye teşvik etmek maksadına matuf 
munzam bir tedbir olarak geçen yıla nazaran 2 - 5 kuruş arasında değişen zam ve prim kabul ve 
tesbit edilmesinin isabetine kaniiz. 

Aynı tedbirler cümlesinden olmak üzere çiftçiye tohumluk tevzii şeklinde yapılan yardımın, 

1950 - 1951 Ekim devresi için 75 695 Ton 
1951 - 1952 » » » 41 614 » 
1952 - 1953 » » » 67 538 » 
1953 - 1954 » » » 131 025 » 
olmasına mukabil 1954 - 1955 Ekim mevsimi için tevziatın (268 536) tona yaklaştığı ve 1953 -
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1954 mahsulünün mâruz kaldığı kuraklığın husule getirdiği imkânsızlıklar dolayısiyle (57) vilâyette 
(546 371) müstahsil vatandaşa ait olarak (158 717 842) lira tutarında zirai kredi borcunun mü* 
taakıp seneye tecil olunduğu ziraat Vekilinin encümenimizde vâki beyanlarından Öğrenilmiştir. 

Yine Ziraat Vekilinin 15 . XII . 1954 tarihine kadar gelen malûmata nazaran 1954 -1955 Ekim 
mevsiminde ekilen sahanın (6 800 000) hektarı bulduğunu, Nisan ve Mayıs aylarına kadar gay-
rimüsait iklim şartlariyle tabii âfetler zuhur etmediği takdirde, 1953 yılından fazla mahsul id-
rak edilebileceğinin ümit olunduğunu bildirmesi mevzuun, aynı zamanda dış ticaret meselelerimiz
le olduğu kadar 1955 senesi bütçesinin tatbikatiyle de sıkı alâkası bakımından memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

10. Nihayet başta zirai mahsuller olmak üzere kuraklığın büyük ölçüde tesirine mâruz kalan 
1954 zirai istihsali hariç - sanayi ve maden istihsal endeksleri, 1950 senesinden itibaren umumi
yetle artan rakamlar halinde elimizdedir. Gayrisâfi millî gelir 1949 senesinde (8 811 800 000) 
iken dört sene gibi kısa bir devre sonunda (16 321 000 000) lirayı bulmuştur. 

11. Hükümetin emisyon durumu, fiyat hareketleri ve tediye muvazenemiz hakkında gerek mu
cip sebepler lâyihasında, gerek Başvekil ile Maliye ve İktisat ve Ticaret vekilleri tarafından en
cümenimizde izah olunan görüş ve mütalâalariyle iştirak halindeyiz. 

Merkez Bankası senedat cüzdanının, 1953 ve 1954 takvim yılları nihayetlerindeki vaziyetle-
riyle, aynı tarihlerde tedavülde bulunan bankın otların miktarları Maliye Vekâleti ile Merkez 
Bankasından son defa aldığımız kayıtlara göre şöyle olmuştur : 

Ticari senetler 
Zirai senetler 
Hazine kefaletini haiz bonolar 
Hazine bonoları 

31. XII. 1953 

377 714 485 
210 625 713 

1 423 414 505 
16 359 314 

65 
10 
99 
99 

31. XII. 1954 

790 963 757 
297 027 612 

1 400 394 523 
145 663 440 

99 
19 
29 
54 

2 028 114 019 73 2 634 049 334 01 

Tedavüldeki bankınotlar 1 468 260 793 1 533 289 735 50 
(1.1.1955 te) 

12. 1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun heyeti umumiyesinin müzakeresinde encümeni
mizin üzerinde ehemmiyetle durduğu meselelerden biri de dış ticaret olmuştur. 

Ticaret muvazenemiz filhakika aşağıdaki rakamların tetkikinde de görüleceği üzere devamlı 
olarak açık vaziyettedir. 

İthalât İhracat 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

(000) ilâvesiyle 

799 859 
1 125 840 
1 556 575 
1 491 160 
1 339 400 

Ten 

1 488 312 
1 681 246 
2 141 374 
2 631 264 
2 572 300 

(000) ilâvesiyle 

737 587 
879 429 

1 016 158 
1 108 972 
937 787 

Ton 
985 329 

1 505 436 
2 435 198 
2 456 235 
2 155 079 

Bu vaziyet dış tediyelerde güçlükler husule getirdiği gibi dahilî piyasalarda müşahede olunan 
istihlâk eşyası darlığı üzerinde de müessir olmaktadır. Ancak ithalâtın büyük kısmının zirai ve sı
nai sahalarda istihsali artıracak teşebbüs ve faaliyetlerle muhtelif envestisman programlarına, tah-



sis olunduğu ve bunların esas itibariyle, ihracatı mümkün olduğu kadar tezyidetmek, halen ithal 
etmekte olduğumuz istihlâk eşyasının memleket dâhilinde imalini temin ederek ithallerinden, 
mümkün olduğu kadar büyük ölçüde vareste kalabilmek ve bütün bunların yanında da millî geliri 
artırmak suretiyle iktisadiyatını inkişaf ettirmiş, vatandaşlarının hayat seviyelerini muasır mem
leketler seviyesine yükseltmiş yarınki mesut Türkiye'nin temellerini süratle atmak maksadına ma
tuf oldukları da bilinmektedir. 

İstihsalin hemen umumiyetle her sahasında kısa zamanda temin olunan artışlar dolayısiyle 
millî geliri bir misli, bütçesi bir misline çok yakın tezayüt ederek iktisadi bünyesi yepyeni bir 
hüviyet iktisabeden memleketimizde, bu halin tabiî bir neticesi olarak, vatandaşların iştira güçle
rinin artmış olduğunu ve yine bundan dolayı, ehemmiyetli bir kısmı yabancı memleketler ma
mullerinden olmak üzere, istihlâk eşyasına karşı talebin de süratle yükseldiğini nazarı dikkate 
almak lâzımdır ve bundan dolayı bâzı istihlâk maddeleri ithalinin birkaç sene evveline nazaran 
bazan bir misline yakın olmak üzere mühim nispetlerde artmış olmasına rağmen talep ve ihtiya
cın yine karşılanamaması vaziyetleri de İktisat ve Ticaret Vekilinin Encümenimizde vâki beyanı 
veçhile bugün mevcuttur. 

Meselâ, tıbbi ve kimyevi maddelerle, her nevi mensucat ithalâtında vaziyet böyledir. 

Kredili ithalât ve envestisman programlarının uzun vadeli borçlanmalarla taahhüde bağlan
ması şeklindeki yabancı sermayeden istifade imkânlarının 1953 yılından sonra daha geniş ölçü
de temin edebilmiş olmasını da dış ticaret açıklarımız bahsinde belirtmek yerinde olacaktır. 

içinde bulunduğumuz senenin, hükümetin 16 . XII . 1954 tarihinde Encümenimizde vâki be
yanları sırasında altın mevcudundan (70) tonun terhin edilmesi, Avrupa İktisadi İş Birliğine 
dâhil bâzı memleketlere olan borçlarımızın tediyelerinin gecikmiş olması gibi vaziyetleri intac-
etmek suretiyle daha ziyade hissedilen dış tediye müşkülâtının sebepleri arasında başta hububat 
istihsalatmda gayrimüsait iklim şartları dolayısiyle husule gelen ehemmiyetli noksan olmak üzere, 
krom piyasasının ağırlaşması, bâzı ihraç maddelerinin zamanında sevk edilememesi gibi husus
lar İktisat ve Ticaret Vekili tarafından Encümenimizde ifade edilmiştir. 

Encümenimiz Başvekil ile Maliye ve İktisat ve Ticaret vekillerinin bu mevzua dair olan be
yanlarından aşağıdaki hususlar hakkında bilgi edinmiş bulunuyor. 

a) Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, İsveç, Norveç ve en son İngiltere'nin alacaklarının 
tediyesi hususları müsait hal sekililerine bağlanmış, bunlardan Almanya'ya olan (40 000 000) 
dolarlık borç filhal ödenmiştir.. 

b) italya ve Belçika ile, bu mevzuda, millî ekonomimize tesir etmiyecek, prensip mutabakat
larına varılmıştır. Son defa İtalya ile de anlaşmanın imzalandığı malûmdur. 

c) 1954 senesi içinde yukarda da arz olunduğu üzere muhtelif yabancı memleketlerden muhn 
telif mevzular için muhtelif şekilde miktarı (800! 000 000) lirayı bulan dış kredi temin edilmiş
tir. Ayrıca yabancı firmaların gerek Devlet seKtörüne gerek hususi teuebbüs sahasına dâhil iş
ler için uzun vadeli kredi teklifleri devamlı olajrak alınmaktadır. 

ç) Dış tediye imkânlarımız arasında bir ihtiyat unsur olarak mütaÜâası icabeden altın mev
cudundan bir kısmının, her yerde olduğu gibi, zaman zaman hisolunan ihtiyaçlar karşısında 
terhini tabiî telâkki olunmak iktiza eder. 

d) İthalât işlerinde halen döviz tahsisleri, transfer emirleriyle birlikte yapılmaktadır. Bun
dan dolayı tahsisi yapılmış olmasına rağmen transfer emrine intizar gibi vaziyetler badema vâki 
olmıyacaktır. 
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e) Yapılan ilk umumi tahminlerde 1954 - 1955 devresi için (1 400 000 000) liralık ithalât ve 

(1 009 000 000) liralık ihracat derpiş olunmaktadır. 

f) Maliye Vekili (1 400 000 000) liralık ithalât previziyonu ve yekûnu (390 000 000) lira tah
min edilen bütçenin içinde ve dışındaki muhtelif borç ve kredi taksitleri ile görünnüyen kalemler 
tediyelerinin (1 009 000 000) lira olarak tahmin edilen ihracat gelirleri, anlaşmalı memleketler 
hesap bakiyeleri, sermaye hareketleri, görünmiyen kalemler, gelirleri ve nihayet Amerikan yardı
mı ve dış kredilerle karşılanmasının düşünüldüğünü, şu kadar ki, dış ticaret meselelerimizin, ayrı
ca, döviz vaziyetimizi yakından ve dikkatle takibeden döviz komitesince üç aylık, hattâ bazen ay
lık ve haftalık programlarla günün şartlarına ve icaplarına uygun şekilde ifasına çalışıldığını be
yan etmiştir. 

g) Ve nihayet İktisat ve Ticaret Vekili «Bâzı tahditlere gitmek bahasına da olsa memleketimi
zin bugünkü ihtiyaçlarına olduğu kadar iktisadi şartlarına da uygun bâr derlenip toplanma fikri
nin ithalât ve ihracat işlerimizde hâkim kılınacağını bildirmiştir. Bilhassa bu fikrin mevcut ted
birlere ilâvesi bu sahaya mütaallik meselelerimizi geniş mikyasta çözmüş olacak, yarınımıza karşı 
mevcut emniyetimizi kuvvetlendirecektir. 

13. Başvekil paramızın devalüe edileceği hakkında zaman zaman çıkarılan şayiaların asla 
doğru olmadığını, hükümetin ithal edeceğimiz malları daha pahalıya almak mânasına gelecek 
böyle bir fikri aklından dahi geçirmediğini katiyetle ifade etmiştir. 

Encümenimiz masraf bütçelerinin tetkikinde lüzumlu gördüğü zamları kai'şılıklarınm tama
mını teklif edilen bütçelerin müsait tertiplerinden bulmak suretiyle alâkalı veya yeniden aç-
tiğı fasıl ve maddelere ilâve etmiştir. 

Bu meyanda köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurları evleri inşaatı için Maarif Vekâ
leti bütçesinin 742 nci faslına, mevcut (15 000 000) liraya ilâveten, (5 000 000) lira, memleketi
mizdeki linyit madenlerinin kısa zamanda tetkikatı yapılmak maksadiyle İşletmeler Vekâleti 
bütçesinin 601 nci Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım faslına (2 Of-0 000) küsur bin lira, 
öğrenci yurtları inşaatı için Nafıa Vekâleti bütçesinin 741 nci faslının 19 ncu maddesine 
(800 000) lira, Bartın deresinin islâh ve tanzimi için aynı bütçenin 783 ncü faslının 10 ncu ya
pım, masraf lan maddesine (1 000 000) lira, yeniden inşasına başlanılan (İkizdere) Hidro - Elek
trik santrali için aynı bütçede yeniden açılan 794 ncü fasla, bakiyesi mütaakıp senelerde veril
mek üzere, (1 000 000) lira, Dicle ve Fırat nehirlerinin yapılacak etüdleri için 793 ncü fasla 
(400 00.0) lira, Edirne'de seylâptan zarar gören vatandaşlara lüzumlu yardımın yapılabilmesi 
maksadiyle 792 nci fasla (1 000 000) lira, Emniyet kadrosunun takviyesi için Emniyet Umum Mü
dürlüğü bütçesinin alâkalı tertiplerine (1 290 555) lira ilâve olunmuş ve nihayet dernekler ve köy
ler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım olarak, Maliye bütçesinin 604 ncü fas
lının 20 nci maddesindeki tahsisat (1 000 000) liraya çıkarılmıştır. 

1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel yekûnu encümeni-
mizce fasıl ve maddeler üzerinde yapılan değişikliklerden sonra (2 119 021 712) lira ve (A/2) işa
retli cetvel yekûnu ise (857 034 707) lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı olup varidat tahminlerini gös'teren (B) işaretli cetvele 
gelince : 

1951 senesinden beri bütçelerin tanziminde bir taraftan her sahada girişilmiş ve her sene 
daha büyük bir hızla devam ettirilmekte bulunmuş olan kalkınma hamlelerinin süratle tahak
kukunu temin etmek, diğer taraftan, iktisadi gelişmemizi zorlamaksızm onunla mütenasip bir 
Devlet geliri tesbitine çalışmak gayeleri takibedilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yapılan varidat tahminleri iktisadi inkişafın seyri ile mütenasip olarak 
daima artmış, yapılan tahsilat da, hayal bulunduklarından tahakkuk etmiyeceği hususunda ileri 
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sürülen iddialara rağmen, tahminlerin hakiki hesaplara müstenit olduklarını bariz şekilde ispat 
etmiştir. 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Tahmin olunan 
varidat 

(milyon olarak) 

1 313 
1 344 

* 1 551 
1 959 
2 288 

Tahsil olunan 
(milyon olarak) 

1 300 
1 353 
1 653 
1 927 
2 231 

Artış nispeti 
(1950 ye nazaran) 

% 4,07 
% 27 
% 48 
% 76 
% 71 

Artış nispeti 
(Bir sene evvelkine 

nazaran) 

% 4,07 
% 22 
% 16 
% 18 
% 15 

1954 senesinin neticeleri alman on aylık tahsilatı (1 859 375 506) liradır. Mütaakıp iki ayda 
en az senelik aylık tahsilat vasatisinin .alınacağı katiyetle ifade edilebileceğine göre 1954 senesi 
tahsilat yekûnunun, (2 231 000 000) lirayı bulacağı bu miktarın henüz tahsil edilmemiş olan Musul 
Petrollerinden alınacak (75) milyon lira da nazarı itibara alındığı takdirde hattâ, tahmin edilen 
(2 288 000 000) liradan da fazla olduğu anlaşılır. 

Bu vaziyet yapılan bütçe tahminlerinin cüz'i farklarla aynen tahsil edilmiş olduklarını tebarüz 
ettirdiği gibi 1950 senesinde (109) milyon lira olan aylık tahsilatın 1954 senesinde (186) milyon 
lirava yükselmesi ve 1953 Aralık ayı sonu itibariyle % 97,62 olan haliye ve % 38,50 olan sabıka 
tahsilatı nispetlerinin 1954 Aralık ayı sonunda sırasiyle % 98,56 ve % 41,25 e çıkması ayrıca mü
kelleflerin tediye kabiliyetlerinin de 1954 senesinin zirai istihsal bakımından gayrimüsait telâkki 
edilmesine rağmen arttığını göstermektedir. 

1954 senesinde hububat mahsulünde kuraklığın Devlet gelirleri hasılatında da tesir icra etmesi 
beklenirken bu sene için yapılan tahminlerin yine aynen tahsil edileceğinin anlaşılması 1950 den 
beri girişilen kalkınma hamlelerinin memleket iktisadiyatında husule getirdiği inkişafın varidat 
membalarının artmasındaki bariz tesirini de göstermektedir. 

1955 senesi için ziraat, sanayi, ticaret sektörlerinde vâki inkişafın devam ed?ceği, yapılan ya
tırımların mühim bir kısmının semerelerini bu sene içinde vereceği, yapılan kredi anlaşmaları 
dolayısiyle dış ticaret hacminin daralmıyacağı kanaatine varılarak ve fiilî tahsilat artışları da na
zarı dikkate alınarak, fakat 1955 senesi için derpiş edilen iktisadi durumda, varidatın verimine 
müessir olacak her hangi bir menfi tesir husule gelmiyeceği ümidedilerek varidat tahminleri ya
pılmıştır. 

Bu tahminlerde : 

a) Hasılatı millî gelirin ve servetin inkısamı iîe alâkadar olan Gelir ve Kurumlar Vergisi gibi 
vergilerde iktisadi inkişaf nispetinde bir tezayüt vâki olacağı hesaplanmıştır. Ancak, malûm ol
duğu veçhile beyannameye müstenit olan Gelir ve Kurumlar vergilerinin mühim kısmı dış .ticaret 
hacmma bağlı olan ve bir sene evvelki durumu ertesi sene için netice veren vergilerden olmak 
itibariyle 1954 senesi dış ticaret hacmmda 1953 senesine nazaran vâki daralmanın hasılata kıs
men menfi tesir icra edeceği düşünülebilirse de iktisadi faaliyetin umumi olarak gittikçe artması, 
beyannamen' mükellef adedinin de tezayüdetmesi ve nihayet hizmet erbabından alman kısmı ile 
stopaj suretiyle alman vergilerde her sene daimî surette 50 - 60 milyon (lira arasında bir artışm 
husule gelmekte olması nazarı dikkate alınırsa bu vergiler için tahmin edilen miktarların elde 
edilebileceği ümidedilmektedir. 

b) Hasılatı dış ticaret şartlanma bağlı olan Gümrük Resmi ile İthalât, Muamele vergilerine 
ait tahminlerin 1955 senesinde dış ticaret hacminin asgari olarak 1954 senesindeki hacmi bulacağı 
ve bir artma da vâki olamıyacağı mülâhazasma göre yapıldığı, ancak 1954 senesi içinde kabul edi-
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len (Ad valoren) sistemi (Incidence) nin (Spesific) sistemine nazaran % 10 fazla bulunmalı ittb*. 
riyle tahminlerin sadece bu sebeple tezyidi cihetine gidildiği anlaşılmıştır. 

c) Hasılatı, dahilî piyasa muameleleri hacmına bağlı olan imalât ve Bakanlar Muamele ver 
gileri, Damga Resmi gibi vergi ye resimler için iktisadi hayatımızda vâki inkişafın bunlar üze
rinde yarattığı tezayüt nispetleri nazarı itibara alınarak tahminler yapılmıştır. 

ç) inhisarlar safi hasıüâtiyle inhisar maddelerinden alman Savunma vergilerinde son defa ya
pılan zamlardan mütevellit artışlar, hükümetçe bu zamdan dolayı istihlâkin bir miktar azalacağı 
mütalâa edilerek hesabedümişse de zammın tatbik olunduğu Aralık 1954 ayının cverdiği netice, 
istihlâkin azalmadığını katî şekilde göstermiş olduğundan encümenimiz her iki varidat nev'ine ait 
tahminleri tahassul eden yeni vaziyete göre (12 000 000) lira tezyidetmek suretiyle kabul et
miştir. 

d) Hükümetin, şeker sanayiine verdiği ehemmiyet yanında pancar müstahsıllarını teşvik ve 
himaye maksadiyle sarf ettiği gayretlere ilâveten son günlerde pancar fiyatlarının (1,5) kuruş 
artırılması hususunda aldığı karar karşısında şeker Istiklâk Vergisi fonunda vâki olacak açık 
için bu vergi tahsilatında (10 000 000) lira azalma husule geleceği nazarı dikkate alınarak tah
minden bu miktar indirilmiştir. 

e) Bütçenin tanziminde umumiyetle (8) aylık tahsilata istinaden yapılmış olan diğer vergi 
ve resim tahminleri üzerinde, on aylak tahsilat Rakamları esas tutulmak suretiyle encümenimizce 
lüzumlu zam ve tenziller yapılmıştır. 

Encümenimizce yapılan zam ve tenziller şöyledir : 
Vergi ve resmin nev'i 

Bankalar muamele vergisi 
inhisar maddelerinden alman Savunma Vergisi 
PTT müraseleleriyle telefon abonelerinden alınan Savunma Vergisi 
Damga resmi 
İnhisarlar safi hasılatı 
Müteferrik hasılat 
Şeker ve Mikoz istihlâk vergisi 
Akar yakıtlardan alınacak yol vergisi 
Nakliyat vergisi 
Tayyare resmi 
Tapu harçları 
Mahkeme harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve kançılarya harçları 
Para cezaları 

Zamlar 

5 000 000 
7 000 000 
1 000 000 

10 000 000 
5 000 000 
3 000 000 

Tenziller 

10 000 000 
5 000 000 
2 000 000 
1 000 000 
5 000 000 
2 000 000 
1 000 000 
ö 000 000 
2 000 000 

Yekûn 31 000 000 31 000 000 

f) Hükümetçe (B) cetvelinde tahminler arasında gösterilen (140 000 000) lira Arazi Vergisi 
ile (15 000 000) lira Bina ve (7 000 000) lira binalardan alman iktisadi Buhran Vergisine ait olup 
aynı zamanda Arazi ve Bina vergilerinin umumi bütçeye alınarak Hususi idarelere buna karşılık 
olmak üzere bütçeden lüzumlu tediyelerin yapılmasını da istihdaf eden kanun lâyihasının, tevdi 
edildiği Muvakkat Encümende henüz katî şeklini alıp Meilis Heyeti Umumiyesine sevk edilmemiş 
olduğunu nazarı dikkate alan encümenimiz tahmin rakamlarının, dolayısiyle mevzuun, esasları
nı müzakere etmiyerek lâyihanın Büyük Millet Meclisinde alacağı son şekle göre gereğini yeniden 
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müzakere ederek karara bağlamak şartiyle bunları (B) cetvelinde aynen muhafaza etmiştir.. Mez
kûr lâyiha dolayıisiyle Hükümetçe Maliye Bütçesine konulmuş olan tahsisatın olduğu gibi bırakıl
ması da aynı mütalâaya müstenittir. 

1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun birinci maddesi (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller
deki tahsisata taallûk eden rakamlar değiştirilmek suretiyle, diğer maddeleri aynen ve bağlı cet
velleri ise kısmen lüzumlu görülen değişiklikler yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Müzakere sırasında encümenimiz aşağıdaki hususları temenniye şayan görmüştür: 
1. Millî sarayların, teşkilât ve idaresinin, Büyük Millet Meclisinden alınarak Başbakanlığa 

bağlı mesul bir idareye bağlanmasını maslahata uygun görüyoruz. 

2. Çok değerli tarihî eserleri ihtiva eden müzelerimizin, tertip, teşhir, idare ve muhafaza işle
rindeki bugünkü tatbikat, mevzuun ehemmiyet ve ciddiyetle mütenasip ve tatminkâr olmadığın
dan bunların Başvekâlete bağlı müstakil bir teşkilâtın idaresine tevdi edilerek müzecilik bilgi ve 
ihtisasının bu işlerde hâkim kılınmasının muvafık olacağı kanaatindeyiz. 

3. ileride Bursa'da açılacağına işaret olunan Devlet Tiyatrosu adının (Ahmet Vefik Paşa) 
olmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

4. Türkiye Emlâk Kredi Bankasına (6143) sayılı Kanunun (7) nci maddesi gereğince serma
yesine mahsuben her yıl (15 000 000) lira olarak yapılan tediyenin, emlâk kredisine olan geniş ih
tiyaç nazan dikkate alınarak, 1956 senesi için artırılmasını istiyoruz. 

5. Uzun tatbikat yıllan, maksadı temine kifayetsizliğini her bakımdan açıkça ortaya koyan 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin idare ve murakabesi hakkındaki 3460 sayılı Kanunun süratle de
ğiştirilmesinin zaruret olduğuna kaaniiz. 

6. işletmeler Vekâleti teşkilâtında bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek ve bilhassa hususi sek
törü içine alacak bir (Reorganısation) a şiddetle ihtiyaç vardır. 

7. Ordu mensuplannm ikametleri için (tesis) halinde idare edilmekte olan (Ankara Ordu 
Evi) ve müştemilâtının, gerek inşaat, gerek işletme masraflanna karşılık olarak Hazineden de 
yardım görmekte olması nazan dikkate alınarak ve istimal şeklinde bir değişiklik yapılmamak 
kaydiyle, Hazineye devri için hükümetçe teşebbüse geçilmesinin muvafık olacağı kanaatindeyiz. 

8. Hakkâri Vilâyet merkezinin, bitişik vilâyetlerle münakalesini temin edecek anayolların 
1955 yılından itibaren yol programına alınarak inşaatın bir an evvel ikmalini temenni ediyoruz. 

9. Hudutlarımızda vazife gören Askerî Gümrük Muhafaza Teşkilâtının orduya ifade olunarak 
muhafaza hizmetlerinin yeniden kurulacak meslek memurlarından müteşekkil sivil teşkilât tara
fından ifası hususunun süratle teminini zaruri görmekteyiz. 

10. Gümrük idarelerinin sahillerimizle açık denizlerimizde muhafaza hizmetlerinde halen kul
lanmakta oldukları deniz vasıtalarının kifayetsizliği vekilin Encümenimizdeki izahlarından anlaşıl
mış olduğundan gümrük kaçakçılıklarının önlenmesi bakımından lüzumlu vesaitin hükümetçe bir 
an evvel temin olunması lâzımdır. 

11. PTT İdaresi müvezzileriyle hat bakıcılarının evvelce mevcut iken (6145) sayılı Kanunla 
kaldınlan sıhhi mezuniyet haklanmn iadesini temin edecek kanun lâyihasının bir an evvel Bü
yük Millet Meclisine tevdi olunmasını hükümetten beklemekteyiz. 

12. Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin 741 nci yeni yapı ve esaslı onarmalar faslının 15 nci 
(Şark'ta yapılacak subay evleri) maddesine mevzu tahsisatın tercihan Üçüncü Ordu mmtakasma 
tahsisini ihtiyaç ve maslahata uygun bulmaktayız. 

13. 31 . X . 1954 tarihinde umumi yekûnu (4 876 558 809) lirayı bulan kredi hacmi içinde 
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sanayi sektörüne ait olan miktar (130 784 918) liradır. Bu miktar yalnız Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası tarafından açılan kredileri göstermekte olup diğer bankaların ticari kredileri arasında da 
sanayi erbabına açılan bir kısım krediler ayrıca mevcut ise de bütün bunlar süratle inkişafını bek
lediğimiz sanayiimizin muhtaç bulunduğu kredinin kifayetsizliğini ortaya koymaktadır. Bu bakım
dan encümenimiz sanayi kredisinin genişletilmesi tedbirlerinin bir an evvel alınmasını ve yine 
sanayiin gelişmesine ciddî mâniler teşkil ettiği aşikâr bulunan îmalât Muamele Vergisinin bugün
kü tatbik şeklinin ıslahı hususunun daha fazla geciktirilmemesini hükümetten temenni etmekte ve 
ayrıca mevcut sanayi müesseselerinin ilk madde ihtiyaçlarının temini hususunun da yeni müessese
lerin kurulması derecesinde ehemmiyeti haiz olduğuna kaani bulunmaktadır. 

Son defa Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 13 sayılı Karara ilâve edilen ikinci ek 
madde ile kurulan (Banka Kredilerini Tanzim Komitesi) nde sanayicilerden de mümessil bulun
durulmasını maslahata uygun görüyoruz. 

14. 1950 senesinden beri memlekette husule gelen iktisadi inkişafın bâzı vatandaş zümreleri 
aleyhine iştira kabiliyetleri ile fiyatlar arasındaki nispeti bozduğu ve bu zümreleri müşküllerle kar
şılaştırdığı bir vakıadır. Hükümetin bu zümrelerden memur, müstahdem sınıfı için ele aldığı, fa
kat kifayetsiz olan tedbirler üzerinde hassasiyetle durmasını ve bu vaziyetin de bertaraf edilerek 
iktisadi gelişmemizden her sınıfa mensup vatandaşlarımızın tam mânasiyle istifadelerinin temini 
için daha şâmil ve müessir tedbirler alınmasını temenniye şayan görmektedir. 

Yukarda arz edilen değişikliklerle yeniden Encümenimizce hazırlanmış bulunan 1955 yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanunu lâyihası, ekleri cetvellerle birlikte, Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
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1955 malî yılt Muvazenei 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi

ren dairelerin 1955 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 121 678 929) lira ve yatırım masraf
ları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (854 377 490) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1955 Bütçe yılı mas
raflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 976 060 001) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — a) 1955 Bütçe yılı 
içerisinde millî savunma ihtiyaçları için 
Birleşik Amerika'dan askerî j^ardım vo
liyle veya sair suretlerle fiilen sağlana
cak malzeme ve eşya bedellerini bir ta
raftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu ad
la açılacak bir fasla varidat ve mukabi
lini Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinde 
açılacak hususi bir fasla tahsisat ve 
masraf kaydetmeye ve sözü geçen Ve
kâlet bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvel-
leriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler 
arasında bu suretle tahsisat kaydedilen 
miktarları geçmemek üzere aktarmalar 
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 liberasyonlar mukabilinde hususi 
kanunu gereğince kaydolunan tahsisat 
miktarmca sözü geqen vekâlet bütçesi
nin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu cet
vellerdeki fasıl ve maddeler arasında 
aktarmalar yapmaya; 

c) (b) fıkrasında yazılı karşılık pa
ralar hesabında toplanan Türk lirala
rından Umumi Bütçeye dâhil daireler 
hizmetleri için aynı suretle yapılacak 
liberasyonlar miktarmca hususi kanuna 
tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mev
cut veya yeniden açılacak fasıl ve mad-

Umumiye kanunu lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi

ren dairelerin 1955 Bütçe yılı yatı
rımlar dışmda kalan masrafları için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (2 119 021 712) lira ve yatı
rım masrafları için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(857 034 707) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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delerine kaydolunan tahsisatları Millî 
Müdafaa Vekâleti Bütçesinin ( A / l ) ve 
(A/2) cetvellerinde mevcut veya yeni
den açılacak tertiplerine aktarmaya; 

îc ra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğince 

yapılacak aktarmalar yekûnu (200) mil
yon lirayı geçemez. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak 
bağıtlara istinaden 1955 bütçe yılı için
de kısa süreli avanslar almaya ve hesap
lar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli 
Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve 
ortaklıkların Hazineye yatırmak istive-
cekleri paraları alarak karşılığında Ha
zine bonoları vermeye Maliye Vekili me
zundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların ver
diği mezuniyetler dışında çıkarılacak 
Hazine bonoları (150) milyon lirayı ge
çemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa,-
tıs bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvil
leri satınalmaya veya bu karşılıklarla 
Hazi-He-nin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü 
ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini 
satınalmaya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 5. — Dairelerin 30.VI.1939 
tarihli ve 3656 savılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileriyle aynı ka
nunun geçici 4 ncü maddesinde sözü 
gecen maaşlı memurları, bağlı (D) işa
retli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolarda bağlı (S) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

1953 Bütçe yılında (D) işaretli cet
veldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret 
değişiklikleri dolavısivle 1952 yılına na
zaran almakta oldukları ücretleri azal
mış olanlara aradaki farkın ödenmesine 
1955 bütçe yılında da devam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 

B. E. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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için îcra Vekilleri Heyeti karariyle kad
ro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 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 yüklenme
lere girişmeye yetki veren kânunları 
gösteren (G) cetveli; 

ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 
ncı (İhtiyat tahsisatı) faslından aktar
ma yapılabilecek fasılları gösteren (F) 
cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 7. — Devlet varidatının, 

hususi hükümlerine göre tarh ve tahsi
line 1955 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti'tara
fından idare edilecek okul pansiyonları 
hakkındaki 6 . VIT . 1931 tarihli ve 1838 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren 11. V I . 1932 tarihli ve 2005 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğ
rencilerden 1955 yılı içerisinde alınacak 
ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 9. — 11. V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağ
lanması gereken kadrolar, bağlı (N) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 6245 sayılı Harcı
rah Kanununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci 
maddeleri gereğince her yıl Bütçe Ka
nunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve 
miktarlar ilişik (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

B. E. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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MADDE 11. — 30. Y i . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli 
kuruluş kanunlarındaki kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1955 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 12. — 7 . V I . 1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükelle
fiyeti Kanununun 36 ncı maddesi gere
ğince millî müdafaa mükellefiyeti vo
liyle alınacak hayvanların 1955 bütçe 
yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli 
cetvelde ve 38 nci maddesi gereğince 
alınacak motorlu taşıtların alım değer
leri de bağlı (P) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 13. — Masraf fasıllarından 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14. — Geçen yıl borçları 
fasıllarındaki tahsisat üstünde çıkan ve 
1954 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar, ilgili olduk
ları hizmet fasıllarından bu fasıllara 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan Ödenir. 

1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1955 yılı Bütçe
sinin ilgili hizmet tertipleri veva 3-6 ncı 
kısım fasıllariyle yatırım fasılları artık
larından eski yıllar borçları fasıllarına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

MADDE 15. — 2 . V I . 1929 tarihli 
ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar 
alacaklılarına verilemiyen tahvillerin 
karşılıkları 1955 bütçe yılında para ile 
ödenir. 

MADDE 16. — Mülhak Bütçeli ida
relerle Umumi Bütçe dışındaki daire ve 
müesseselerin, Umumi Bütçeye dâhil 

B.E. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Ayuijle kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Ayniyle kabul edil-
! mistir. . 
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dairelerce idare olunan her derecedeki 
yatılı okullarla ecnebi memleketlerde 
kendi hesaplarına okutacakları öğrenci
ler için bütçelerine konulmuş olan tahsi
satlardan gerekli miktarları, bağlı (B) 
işaretli cetvele varidat ve bu öğrencile
rin her türlü masraflariyle tahsisatına 
harcanmak üzere bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye 
Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 17. — 1955 bütçe yılı içinde 
millî savunma ihtiyacı için ecnebi mem
leketlerden getirilecek, İthalât Umumi 
Tarifesinin (27,10) numarasına giren 
(Akaryakıt ve madenî yağlar) Gümrük 
Resmi ve zamlariyle Rıhtım resimleri 
ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, 
hususi idare ve belediyelere ait her türlü 
vergi, resim, harç ve zamlarından ve ar
diye ücretlerinden muaftır. 

MADDE 18. — Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 24 . I I I . 1950 tarihli ve 5653 sa
yılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrası hükümleri 1955 bütçe yılında uy
gulanmaz. 

MADDE 19. — Bedeli 27 Mayıs 1938 
tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik 
olunan anlaşma ile temin edilen (10) 
milyon isterlinlik krediden ödenmek üze
re Umumi Bütçeye dâhil dairelerce ya
pılan malzeme siparişine mütaallik söz
leşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edi
len taahhüt vergileri tutarını, bir taraf
tan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
hususi fasla varidat, diğer taraftan bu 
daireler bütçelerinde malzeme bedelleri
nin masraf kaydı için açılan hususi fa
sıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Ve
kili mezundur. 

MADDE 20. — 5582 sayılı Kanunun 
çerçevesi dışında, gerek Birleşik Ameri
ka'dan ve gerek diğer memleketler ve 
beynelmilel teşekküllerden, yapılmış ve 

B. E. 

MADDE 17. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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Hü. 

yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hiz
metler veya taahhütlar karşılığı olarak 
muayyen maksatlara tahsis edilmek üze
re 1955 malî yılı içinde temin edilecek 
yardımların Türk lirası karşılıklariyle, 
malzeme ve hizmet bedellerini bir taraf
tan bütçeye varidat, diğer taraftan ilgili 
daire bütçesine tahsisat kaydetmeye Ma
liye Vekili mezundur. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1955 tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 22. — 
rini icraya Maliye 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve 

(T. ve İnhisarlar V. V. 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Bu kanun hükümle-
Vekili mezundur. 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. B. Zorlu 
Devlet Vekili ve 
Ziraat Vekil V. 

O. Kapanı 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Gr. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

B. E. 

MADDE 21. 
mistir. 

MADDE 22. 
mistir. 

— Avnivle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-



A 1 - Cetveli 
Büteçe 

Hükümetçe Encümenince 
teklif edilen kabul edilen 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
İstatistik Umum'Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçlan 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

Lira 

22 609 656 
1 548 332 
3 542 717 
4 224 905 
1 311 872 

10 648 796 
4 838 840 
4 355 470 

14 902 922 
17 207 827 
25 312 152 
82 115 370 

653 459 938 
29 327 648 
53 723 654 
64 699 974 
23 294 065 

998 650 
258 737 077 
267 179 202 
321 070 312 

8 343 999 
8 336 525 

131 530 435 
29 125 333 
62 772 354 
4 026 933 
3 366 201 
9 067 770 

Lira 

22 437 685 
1 484 132 
3 477 717 
4 253 105 
İ 311 872 

10 748 796 
4 838 840 
4 355 470 

14 901 122 
17 207 827 
25 312 152 
82 121 970 

653 466 538 
29 334 248 
55 152 209 
64 699 974 
23 306 915 
1 026 150 

255 641 377 
263 179 202 
321 618 032 

8 444 799 
8 382 225 

131 553 285 
29 156 683 
62 981 953 
4 050 333 
3 419 801 

11 157 300 

YEKÛN 2121678 929 2119 021712 



A 2 - Cetveli 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat ReisliğS 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

YEKÛN 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

1 034 880 
80 C00 

1 070 000 
87 500 

— 
7 003 000 

570 000 
365 001 

— 
1 361 000 

464 775 
6 223 500 

71 540 062 
267 000 

2 846 000 
1 974 124 

165 000 
— 

553 586 802 
— 

43 985 386 
114 656 001 

5 627 000 
16 735 000 
2 336 500 

22 175 009 
207 950 

15 000 
1 000 

854 377 490 

Büteçe 
Encümenince 
kabul edilen 

Lira 

1 502 000 
45 000 

1 070 000 
12 500 

— 
6 266 000 

70 000 
332 001 

— 
1 211 000 

464 775 
323 500 

71 465 062 
— 

1 725 000 
774 124 
225 000 

— 
539 600 553 

—-
38 553 386 

166 261 001 
5 612 000 
1 113 096 

711 500 
19 518 259 

177 950 
— 

1 000 

857 034 707 



1955 Yılı 

MASRAF BÜTÇELERİ 

s 
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Rapor 
17 . XII. 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 
Büyük Millet Meclisinin 1955 yılma ait olmak üzere hazırlanmış olan bütçesi üzerinde ya

pılan tetkiklere ait neticeyi aşağıda arz ediyorum. 
1955 malî yılı bütçesi 1954 yılına nazaran muhtelif fasıl ve maddelerde (3 682 430) lira fazla-

siyle ve yine bâzı fasıl ve maddelerde (3 120 220) lira noksaniyle ki umumi olarak (562 210) lira 
fazlasiyle, 

(22 803 964) liradır. Ancak, 1954 yılı bütçesinde, intihap dolayısiyle maaş ve yolluklarda 
(7 047 000) liralık fazlalık göz önüne alınırsa Büyük Millet. Meclisinin 1955 yılı bütçesi 1954 
yılma nazaran (7 609 210) lira bir fazlalık arz etmekte ise de bugünkü mevzuata göre aşağı
daki fasıl ve maddelere fazla konulmuş olan 
F. M. 

101 12 5 494 200 
20 47 645 

309 11 2 000 
12 1 000 

751 11 30 000 

5 574 845 liranın düşülmesi ve 103 ncü fasla altı bin lira ilâvesi kabul Duyurulduğu 
takdirde Meclis bütçesinin 1954 yılma nazaran (2 044 365) lira fazla olduğu görülür. 

Şu kadar ki; bu miktarın (1 900 000) lirası 751 nci faslın 12 nci maddesine bu sene konul
muş olan (Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik, kalorifer, telefon tesis masraflarına) aittir. 

Bütçe lâyihasında müfredatı görüldüğü üzere bâzı fasıl ve maddelerde fazlalık, bâzılarında 
noksanlık vardır. Bunların mucip sebepleri bütçe lâyihasında tasrih edilmiştir. 

Geçen sene bütçelerinde Meclis, Millî Saraylar, Matbaa ve koruyucu asker müfrezelerine ait 
maaş, ücret, başka haklar, .yönetim masrafları ayrı ayrı gösterilmekte iken 1955 bütçesinde bu 
fasıllardaki masraflar birleştirilmiş ve bu suretle tediyatta kolaylık temin edilerek bir yeniliğe 
gidilmiştir. 

Maaş ve ücretlerle başka haklara yapılan ilâveler 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte 
olan tahsisatın ve kanunları mucibince yapılacak zamların ve zaruretlerin icabı olarak konul
muştur. 

Yönetim masraflarmdaki ilâveler yerindedir. Ve Meclis masraflarında âzami tasarrufa riayet 
etmektedir. 

Yönetim masraflarında 301 nci faslın 20 nci döşeme maddesine (152 000), 31 nci demirbaş 
maddesine de (61 520) liralık ilâve (Küçüksu ve Florya köşkleri ile Göksu kasrı için) talep 
edilmektedir. 

A/2 yatırımlarda 751 nci faslın 12 nci maddesine bu sene konulmuş olan (1 900 000) liranın 
tamamı Millî Saraylar ve köşklere ait bulunmaktadır. Ve bunların ne gibi tesisler' için sarf edi
leceği esbabı mucibe lâyihasında zikredilmiştir. 

Bu tahsisattan Yalova ve Florya köşklerine ait (450 000) liralık sarfiyattan bakiye kalan 
(1 450 000) liralık tesisler Teknik Üniversite profesörlerinden teşekkül eden heyetin gösterdi
ği lüzum üzerine bütçeye konulmuştur. A.vân - projeleri yapılmak üzeredir. 

Bu tesisler hakkında îdare âmirlerinin verecekleri mütemmim ve son malûmata göre Büyük 
Millet Meclisi bütçesinin kabulünü yüksek encümeninizin tasvibine arz ederim. Bu münasebetle 
Meclis dairelerinin ve Matbaasının mesai tarzları memnuniyeti mucip ve takdire şayan görül
müştür, 

Çorum Mebueu 
Takup Gürtel 



Büyük Millet Meclisi — ö 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Riyaset Diva- * Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Tahsisatlar 
11 Riyaset tahsisatı 
12 Aza tahsisatı 
20 Riyaset Divanı tazminatı 

102 
103 

9 600 9 600 18 000 
12 452 200 12 960 000 12 960 000 

24 355 72 000 24 355 

Fasıl yekûnu 

Murakıp ücreti 
Âzanm harcırahları 

Birinci kısım yekûnu 

12 486 155 

2 030 
4 527 000 

17 015 185 

13 041 600 

2 030 
3 240 000 

16 283 630 

13 002 355 

2 030 
5 184 000 

18 188 385 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Meclis memurları maaşı 661 800 869 625 869 625 
12 Millî Saraylar memurları 

maaşı 51 900 66 375 66 375 
13 Koruyucu asker müfrezesi 

maaşı 65 465 81 830 81 830 
21 Meclis memurları açık maaşı 1 1 . 1 
22 Millî Saraylar memurları açık 
H maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu - 779 167 1 017 832 1 017 832 

202 Ücretler 
11 Meclis hizmetlileri ücreti 427 800 720 750 705 000 
12 Millî Saraylar hizmetlileri üc

reti • 249 300 379 375 , 376 875 

Fasıl yekûnu 677 100 1 100 625 1 081 875 
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M. 

11 

12 

13 

11 
12 

13 

21 

22 

23 

31 

32 

33 

• 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Meclis bahçesi geçici hizmetli
leri ücreti 
Millî Saraylar geçici hizmetli
leri ücreti 
Yeni Meclis binası geçici hiz
metlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Meclis memurları çocuk zammı 
Millî Saraylar memurları ço
cuk zammı 
Koruyucu asker müfrezesi ço
cuk zammı-
Meclis memurları doğum yar
dımı 
Millî Saraylar memurları do
ğum yardımı 
Koruyucu asker müfrezesi do
ğum yardımı 
Meclis memurları ölüm yardı
mı 
Millî Saraylar memurları ölüm 
yardımı 
Koruyucu asker müfrezesi 
ölüm yardımı 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

7 500 

10 000 

137 400 

154 900 

• 

27 000 

1 800 

1 320 

2 600 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 

1 000 

1955 yi 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

12 500 

18 750 

180 750 

212 000 

26 520 

1 080 

1 920 

2 600 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
• • = * ' 

1 000 

İl içiü 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

12 500 

18 750 

180 750 

212 000 

26 520 

1 080 

1 920 

2 600 

. 1 000 

1 000 

3 000 

1 000 

1 000 

Fasıl yekûnu 39 720 39 120 t 39 120 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 1 1 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü * ' ' 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 79 896 167 700 167 700 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

210 5027 sayılı Kanun gereğince 
Umumi Kâtibe verilecek temsil 
tahsisatı 

211 Fazla çalışma haklan 
10 5509 sayılı Kanun gereğince 

Meclis memur ve hizmetlilerine 
verilecek fazla çalışma haklan 

20 Matbaa memur ve hizmetlile
rine verilecek fazla çalışma 
hakları 

Fasıl yekûnu 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek er tayın bedeli 

213 6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Büro masrafları 
11 Meclis kırtasiyesi 
12 Koruyucu asker müfrezesi kır

tasiyesi 
20 Meclis döşemesi 
31 Meclis demirbaşı 
32 Koruyucu asker müfrezesi de

mirbaşı 
41 Meclis öteberi masrafları 
42 Koruyucu asker müfrezesi öte

beri masraf lan 
43 Meclis şehir suyu masraf lan 
51 Meclis aydınlatma ve havalan

dırma masrafları 
52 Koruyucu asker müfrezesi ay

dınlatma masraf lan 
61 Meclis ısıtma ve yakacak mas

rafları 

1954 1955 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 3 000 3 000 

120 000 194 400 194 400 

10 000 15 000 15 000 

130 000 209 400 209 400 

11 100 11 100 11 100 

6 000 6 000 6 000 

1 880 884 2 766 778 İS 748 028 

10 000 

150 
2 000 
5 000 

2 200 
25 000 

2 000 
15 000 

25 000 

1 800 

22 000 

15 000 

150 
25 000 
25 000 

5 000 
35 000 

2 000 
20 000 

27 000 

1 300 

30 000 

15 000 

150 
25 000 
25 000 

5 000 
35 000 

2 000 
20 000 

27 000 

1 800 

30 000 
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M. 

62 

90 

10 
20 
30 
41 
43 
50 
60 
80 

. 

11 

12 

13 

21 
-22 

Tahsisatın nev'i 

Koruyucu asker müfrezesi ısıt
ma ve yakacak masrafları 
Cenaze töreni masrafları 

Fasıl yekûnu 

Millî Saraylar büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Şehir suyu masrafları 
Aydınlatma masrafları 
Isıtma ve yakacak masrafları 
Hizmetlilerin yiyecek masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masraflan 
Meclis posta ve telgraf ücret
leri 
Millî Saraylar posta ve telgraf 
ücretleri 
Koruyucu asker müfrezesi pos
ta ve telgraf ücretleri 
Meclis telefon masrafları 
Millî Saraylar telefon masraf
lan 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 
4 000 

115 150 

1 500 
9 000 

13 000 
10 000 
10 000 
13 000 
6 000 

30 00Ö 

92 500 

300 

3 000 

100 

150 
30 000 

8 000 

1955 yılı için 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

1 000 
4 000 

190 950 

1 500 
138 000 
50 000 
12 500 
10 000 
13 000 
7 500 

54 949 

287 449 

300 

' 

5 000 

100 
-

150 
30 000 

13 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
4 000 

190 950 

1 500 
138 000 
50 000 
12 500 
10 000 
13 000 
7, 500 

54 949 

287 449 

300 

5 000 

100 

150 
30 000 

13 000 

Fasıl yekûnu 41250 48 250 48 250 

Giyecekler 
11 Meclis hizmetlileriyle emniyet 

memurlarına verilecek giyecek 
masrafları 42 659 70 312 70 312 

12 Millî Saraylar hizmetlileri gi
yecek masrafları 19 594 55 160 55 160 

Fasıl yekûnu 62 253 125 472 125 472 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 1955 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

307 Harcırahlar 
11 Meclis memurları daimî vazife 

harcırahı 
12 Millî Saraylar memurları dai

mî vazife harcırahı 
13 Koruyucu asker müfrezesi dai

mî vazife harcırahı 
21 Meclis memurları muvakkat 

vazife harcırahı 
22 Millî Saraylar memurları mu

vakkat vazife harcırahı 
23 Koruyucu asker müfrezesi mu

vakkat vazife harcırahı 
90 5408 sayılı Kanun gereğince 

Meclis Hesaplarını İnceleme 
Encümeni azasına verilecek 
harcırahlar 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

2 000 

500 

1 250 

5 000 

3 500 

2 000 

2 000 

3 000 

1 000 

2 500 

15 000 

5 000 

2 000 

3 000 

1 000 

2 500 

15 000 

5 000 

2 000 

16 250 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

8 500 

15 000 

43 500 

13 000 

340 203 714 421 

28 501 

11 
12 

309 
11 

12 

41 

Meclis memurları 
Millî Saraylar memurları 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Riyaset otomobili işletme mas
rafları 
Riyaset otomobili onarma mas
rafları 
Başka taşıt masrafları 

3 500 
500 

4 000 

2 000 

1 000. 
5 500 

4 000 
1 500 

5 500 

4 000 

2 000 
7 000 

4 000 
1 500 

5 500 

2 000 
» 

1 000 
7 000 

10 000 

696 422 
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Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetleri
nin gerektirdiği masraflar 

11 Pariâmentolararası Birliğine 
katılma payı 

12 Pariâmentolararası Turizm 
Birliğine katılma payı 

26 979 
7 850 
34 829 

4 000 
3 850 

10 000 
7 850 
17 850 

4 000 
3 850 

M. 

0 
0 

ı , 

11 
12 

10 
30 

10 
20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi işletme masrafları 
Basımevi işletme masrafları 
Tedavi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Bahçe masrafları 
Meclis bahçesi masrafları 
Millî Saraylar bahçesi masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Riyaset temsil masrafları ve 
Riyaset konutu 
Temsil masrafları 
Konut masrafları 

Fasıl yekûnu 

Koruyucu asker müfrezesi 
masrafları 
Tayınat 
Giyecekler 
Erlerin nakliye ücreti 
Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi 

Fasıl yekûnu 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

75 000 
0 
0 

75 000 

4 000 

2 500 

6 500 

5 000 
7 500 

12 500 

106 727 
29 325 
3 000 

1 500 

140 552 

1955 yılı 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

0 
90 000 
6 000 

96 000 

5 000 

2 500 

7 500 

10 000 
8 000 

18 000 

167 035 
30 448 
3 000 

1 500 

201 983 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

96 000 
0 
0 

0 

5 000 

2 500 

7 500 

10 000 
8 000 

18 000 

167 035 
30 448 
3 000 
1 500 

201 983 

10 000 
7 850 
17 850 

4 000 
3 850 



Büyük Millet Meclisi — 11 — 

î \ M. Tahsisatın nev'i 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
mnca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

21 Meclis namına kongre, konfe
rans, komisyon, tören ve da
vetlere iştirak edeceklerin har
cırah ve masrafları 80 000 80 000 80 000 

22 Avrupa Istişari Meclis ve Ko
misyon toplantılarına katıl a-
eakların harcırahları 120 000 120 000 120 000 

23 Parlâmentolararası Birliği 
Konferansına iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları 60 000 60 000 60 000 

24 Avrupa Parlâmentolar Birliği 
Konferansına iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları 7 500 7 500 7 500 

25 Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Konferansına iştirak 
edeceklerin harcırah ve masraf
ları 7 500 7 500 7 500 

30 Meclis namına memlekete ge
lecek ecnebi misafirlerin her 

454 

456 
476 

477 

40 

11 
12 

çeşit ağırlama masrafları 
Parlâmentolararası Türk 
Grupları masrafları 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 
Meclis 
Millî Saraylar 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
Steno kursunun gerektirdiği 
her çeşit masraflar 
Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği masraflar 

94 000 

1 700 

378 550 

1 165 
8 000 

9 165 

2 000 

21 000 

77 910 

100 000 

1 700 

384 550 

1 165 
8 000 

9 165 

2 000 

25 000 

17 658 

100 000 

1 700 

384 550 

1 165 
8 000 

9 165 

2 000 

25 000 

17 658 

Dördüncü kısım yekûnu 758 006 779 706 779 706 



12 ~~ Büyük Millet Meclisi 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

10 
20 

505 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1950 - 1953 yılları borçları 
1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Karşılıksız borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

500 

1 
1 

2 

7 694 

8 196 

500 

1 
1 

2 

9 927 

10 429 

500 

1 
1 

2 

9 927 

10 429 

Altıncı kısım, - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 5 000 10 000 10 000 

Altıncı kısım vekûnu 5 000 10 000 10 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 17 015 185 16 283 630 18 188 385 
îkinci kısım yekûnu 1 880 884 2 766 778 2 748 028 
Üçüncü kısım yekûnu 340 203 714 421 696 422 
Dördüncü kısım yekûnu 758 006 779 706 779 706 
Beşinci kısım yekûnu 8 196 10 429 10 429 
Altıncı kısım yekûnu 5 000 10 000 10 000 

UMUMÎ YEKÛN 20 007 474 20 564 964 22 432 970 



Büyük Millet Meclisi — 13 — 

F. M. 

701 

10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Meclis binası 
Millî Saraylar 
Koruyucu asker müfrezesi bi
nası 

Fasıl yekûnu 

1954 
yık 

tahsisatı 
Lira 

15 000 
270 000 

5 000 

290 000 

1955 yüı 
Eiyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

30 000 
265 000 

2 000 

297 000' 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

30 000 
715 000 

2 000 

747 000 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme 

11 Matbaaya alınacak bir aded 
zımba makinesi bedeli 

12 Saraylarda yeniden tesis oluna
cak elektrik ve telefon tesisleri 
masrafları 

Fasü yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

244 880 
0 

0 
42 000 

0 - 1 900 000 
1 942 000 

0 
5 000 

750 000 
755 000 

534 880 2*239 000 1 502 000 





11 - Riyaseti Cumhur 



Rapor 
18 . XII . 1954 

Bütçe Encümeni Eeisliğine 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1955 malî yılı bütçesi ile bu bütçeye ait gerekçeyi tetkik ettim. 

1955 malî yılı bütçesi 1954 malî yılı bütçesine nazaran çeşitli fasıl ve maddelerde (yatırımlar 
dâhil) 679 191 lira bir fark göstermektedir ki, bu artış ile beraber yeni bütçe 1 628 332 liraya, baliğ 
olmaktadır. 

Artış rakamları evvelâ maaş ve ücretlere yapılan umumi % 25 zamdan ve saniyen sırasiyle per
sonel masrafları, yönetim masrafları, daire hizmetleri, yardım ve yatırımlar fasıllarmdaki farklar
dan ileri gelmektedir. 

Filhakika personel kadrosu birtakım zaruri hizmetlerin aksamamasını teminen (24) kişilik ye
ni bir kadro ile takviye edilmek suretiyle personel masraflarında fark hâsıl olmuştur. 

Yönetim masraflarına : Eski mefruşatın kısmen değiştirilmesi, yeni yapılan Umumi Kâtiplik 
binasının tefrişi, evvelce Millî Saraylar bütçesinde olan Yalova, Florya ve Küçüksu köşklerinin 
ısıtma masraflarının halen bu bütçeye aktarılması, yeni alınacak (24) hizmetlinin giyecek masraf
larının karşılanması; geçen seneki haberleşme giderlerinin kifayetsizliği ve Harcırah Kanununun 
icabının yerine getirilmesi gibi çeşitli sebeplerle geçen yıla nazaran bu kısma 200 000 lira ilâve ya
pılmıştır. 

Daire hizmetlerinde yapılan farkm esasını yeni mubayaa edilen bahçenin tanzimi masrafı teş
kil etmektedir. 

Borçlar kısmında geçen yıl tahsisat kifayetsizliği dolayısiyle noksan kalan miktar bütçeye kon
muştur. 

Yardım ve yatırımlar kısımları da ecnebilerin ağırlanması için lüzumlu vasıtanın temini ve lü
zumlu tamir, badana ve boya gibi sebeplerle konan bir kısım tahsisat fazlalığı arz etmektedir. 

Bütçenin ve ekli (D) cetvelinin tetkik ve kabulünü yüksek takdir ve tasviplerinize arz ederim. 

Balıkesir Mebusu 
8%rn Y%rcdk 



Eiyaseti Cumhur — 17 — 

Tahsisatın nev'i 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Riyaset Diva- .Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Reisicumhur tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 

150 000 

150 000 

130 200 
1 

130 201 

184 400 
0 

150 000 

150 000 

154 125 
1 

154 126 

371 255 
0 

150 000 

150 000 

154 125 
1 

154 126 

343 055 
25 000 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

3 000 
1 000 

1 600 

5 600 

19 567 
3 000 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 

30 193 
3 000 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 

30 193 
3 000 
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12 

Riyaseti Cumhur 

Tahsisatın nev'i 

Yaverlik ve başdoktor* tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma ve havagazı 
Isıtma 
Memur ve hizmetliler yiyecek 
masraflariyle yiyecelde ilgili 
diğer masraflar 

Fasıl yekûnu 

Haberleşme 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
İsletme masrafları 
Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

15 530 

359 298 

3 000 
18 000 
27 000 
35 000 
30 000 
45 000 

80 000 

238 000 

35 000 
20 000 

1 
19 940 

19 941 

24 000 
15 000 

39 000 

1955 yılı 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

15 530 

579 704 

6 000 
80 000 
60 000 
50 000 
62 000 
80 000 

100 000 

438 000 

60 000 
40 000 

1 
60 000 

60 001 

30 000 
25 000 

55 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

15 530 

576 504 

6 000 
80 000 
60 000 
35 000 
62 000 
50 000 

100 000 

393 000 

60 000 
40 000 

1 
50 000 

50 001 

24 000 
25 000 

49 000 

Üçüncü kısım yekûnu 351 941 653 001 592 001 



Riyaseti Cumhur ""' — 19 — 
1954 1955 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı mnca istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

402 

451 

11 
12 
13 

10 
20 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Bahçe, su ve işçi masraflan 
Bahçe masrafları 
Su masrafları 
îşçi ve amele masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yayın masraflan 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

60 000 

60 000 

0 
0 

0 

60 000 

f 20 000 
\ 30 000 
{ 60 000 

110 000 

4 000 
3 000 

7 000 

117 000 

20 000 
30 000 
60 000 

110 000 
• 

4 000 
3 000 

7 000 

117 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 
503 Karşılıksız borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 5 000 , 15 000 15 000 

1 
1 

2 900 

2 902 

1 
1 

33 625 

33 627 

1 
1 

33 625 

33 627 

Altıncı kısım yekûnu 5 000 15 000 15 000 



— 20 — Riyaseti Cumhur 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

KISIMLAR YEKÜNtf 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

150 000 
359 298 
351 941 
60 000 
2 902 
5 000 

929 141 

150 000 
579 704 
653 001 
117 000 
33 627 
15 000 

1 548332 

150 000 
576 504 
592 001 
117 000 
33 627 
15 000 

1 484 132 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

752 Yeniden alınacak taşıt vasıta
ları 

5 500 

15 000 

30 000 

50 000 

30 000 

15 000 

Yatırımlar yekunu 20 500 80 000 45 000 
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Rapor 
17 . XII . İ95d 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkik edilmek üzere Encümenimiz tarafihdan verilmiş olan 1955 yılı Divanı Muhasebat Reis
liği bütçesi ve mucip sebepler lâyihası tetkik olunmuştur. Tetkikat neticesini aşağıda arz edi
yorum. 

Divanı Muhasebat Reisliği 1955 malî yılı bütçesi geçen seneye nazaran bâzı fasıl ve maddeler
de (1 533 428) lira fazlalık ve (23 705) liralık bir noksanlık arz etmektedir. Netice olarak 1955 
yılı bütçesi 1954 yılı bütçesine nazaran (1 509 723) lira fazlasiyle (4 612 717) liradır. 

(1 509 723) liranın (575 362) lirası maaş ve ücretlere, (58 066) lirası yönetim masraflarına 
ve (900 000) lirası da yatırımlara ait bulunmaktadır. 

Bütçenin mucip sebepler lâyihasında ayrı ayrı izah edilmekle beraber maaş ve ücretlere taallûk 
«den fazlalık 6211 nnmaralı Kanun mucibmce verilmekte olan tahsisatla kadro mucibince terfie 
müstahak olanlara yapılacak zamlara ve hesabı katî raporlarının süratle tanzim ve ihzarı için alı
nacak makineler personeli tahsisatının ilâvesinden ibarettir. Yönetim masraflarına ilâveler fiyat 
artışları ve işlerin kesreti dolayısiyle konulmuş olup tasarrufa âzami riayet edilmiştir. 

Yatırımlara (Satınalmacak muhasebe makineleri bedeli ile her türlü masrafları) faslına kona
cak (900 000) liralık tahsisat Maliye Vekâletiyle yapılan muhabere ve varılan mutabakat netice
sinde hesapların mütenazıran cem ve telfiki ve Büyük Millet Meclisine sunulacak mutabakat be
yannamelerinin süratle tanzim ve ihzarı için satmalmması takarrür eden büyük muhasebe maki
nelerinin satmalına, tesis ve sair masrafları için konulmuştur. 

Hesabı katilerin bir an evvel çıkarılmasını temin edecek olan bu makinelerin alınması, çok ye
rinde bir hareket olacaktır. 

451 nci faslın 30 ncu maddesine yerli ve yabancı malî içtihat ve kararların derleme ve tasnif 
masraflarına sarf edilmek için konulmuş olan tahsisatın maksat ve gayeye ulaşmak için kullanıl
masını ve ayniyat kontrollerine ehemmiyet verilmesini temenniye şayan görmekteyim. 

Keyfiyeti yüksek tasvibinize arz ederim. 

* Çorum Mebusu 
Takup Oiirîel 



Divanı Muhasebat Reisliği -— 2 3 —• 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

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 gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

10 Memurlar maaşı 1 825 500 2 281 875 2 281 875 
20 Açık maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 1 825 501 2 281 876 2 281 876 

137 100 

15 000 

251 063 

15 000 

251 063 

0 

202 Ücretler 
0 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
10 Çocuk zammı * 47 040 47 040 47 040 
20 Doğum yardımı 4 000 4 000 4 000 
30 ölüm yardımı 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 56 040 56 040 56 040 

107 944 
3 000 

111 450 
3 000 

111 450 
3 000 

îkinci kısım yekûnu 2 144 586 2 718 430 2 703 430 



— â4 Divanı Muhasebat Reisliği 

F. M. 

• 

Tahsisatın nev'i 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

30 000 
10 000 

120 000 
20 000 
10 000 
17 021 

207 021 

30 000 
10 000 

120 000 
30 000 
17 442 
17 579 

225 021 

30 000 
10 000 

120 000 
30 000 
17 442 
17 579 

225 021 

303 
304 

10 
20 

305 
306 
307 

10 
20 
30 

40 

308 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon masrafları 

62 609 

12 500 
20 000 

Fasıl yekûnu 32 500 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Senelik hesap tetkiki maksa-
diyle taşraya gönderilecek Di
vanı Muhasebat murakıp ve 
muavinlerine verilecek harcı-

20 000 
15 654 

3 000 
330 000 

66 109 

12 500 
25 000 

37 500 

20 000 
42 155 

4 000 
330 000 

66 109 

12 500 
25 000 

37 500 

5 000 
42 155 

4 000 
5 000 

rah 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

0 
5 000 

338 000 

7 000 

0 
5 000 

339 000 

10 000 

325 000 
5 000 

339 000 

10 000 



Divanı Muhasebat Reisliği -— â5 

¥. M. Tahsisatın nev'i 

309 Taşıt masrafları 
10 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 
12 Riyaset otomobili onarma mas

rafları 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1 563 

500 

1955 yılı 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

2 000 

1 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

1 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

0 1950 yılı karşılıksız borçlan 

Beşinci kısmı yekûnu 61 

Fasıl yekûnu 2 063 3 000 3 000 

Üçüncü kısmı yekûnu 684 847 742 785 727 785 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri . , 

403 Temsil masraf lan 1 500 1 500 1 500 
451 Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 
30 Yerli ve yabancı malî içtihat 

ve kararlann derleme ve tasnif 

5 000 
5 000 

5 000 
15 000 

5 000 
5 000 

456 
476 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

50 »000 

*70 000 

1 000 
4 000 

76 500 

50 000 

70 000 

1 000 
4 000 

76 500 

10 000 

20 000 

1 000 
4 000 

26 500 

1 
1 

59 

1 
1 
0 

1 
1 
0 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1955 y 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısım yekûnu 

5 000 
5 000 

5 000 
5 000 

5 000 
5 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altıncı kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 144 586 
684 847 

76 500 
61 

5 000 

2 718 430 
742 785 

76 500 
2 

5 000 

2 703 430 
727 785 
26 500 

2 
5 000 

2 910 994 3 542 717 3 462 717 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
751 Satın alınacak muhasebe ma-

kinaları bedeli ile her türlü 
masrafları 

0 Riyaset otomobili satmalma 
karşılığı 

Yatırımlar yekûnu 

25 000 

145 000 

0 

22 000 

25 000 

145 000 

900 000 

0 

25 000 

145 000 

900 000 

0 

192 000 1 070 000 1 070 000 
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» 

• 



Rapor 
18 . XII . 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1. Başvekâlet 1955 yılı bütçesini tetkik e*ttik. 1955 yılı bütçesi maaş, ücret ve diğer tahsis-
leriyle birlikte 1954 yılma nazaran 816 399 lira fazladır. 

Muhtelif fasıl ve maddelere yapılan bu ilâvelerin mucip sebepleri aşağıda fasıl ve maddeleri 
üzerinde ayrı ayrı 'gösterilmiştir. 

2. 101 nci faslın 12 nci maddesini teşkil eden Devlet vekilleri tahsisatına yapılan (5 400) lira
lık zam, Devlet Vekili adedinin üçe iblâğ edilmiş olmasından mütevellit olup Devlet Yekili aylık 
tahsisatının 450 lira olduğuna göre yıllık tutarı (5 400) lira kanuni bir hüküm icabı olarak gö
rülmüştür. 

201 nci faslın 10 ncu maddesine konulmuş olan- (350 775) liranın (46 200) lirası 4598 sayılı Ka
nun mucibince bir ve iki üst derece maaş almakta olanlarla bu yıl alacakların tahsisat tutarı ola
rak, (146 000) lirası 6330 sayılı Başvekâlet Teşkilât Kanunu gereğince münhal memuriyetlere ya
pılacak yeni tâyinler karşılığı .olarak, 

158 475 lirası da 6211 sayılı Kanun mucibince memurlara verilmekte olan tahsisatın bu kere 
% 25 olarak aslî maaşa eklenmesi mülâhazasına müsteniden konulmuş olduğu görülmüştür. 

202 nci faslı teşkil eden hizmetliler ücreti tahsisatına yapılmış olan (82 875) liralık ilâvenin 
11 407 lirası 6414 sayılı Kanunla alman (7) hizmetli kadrosunun istilzam ettirdiği tahsisatın bir 
yıllık tutarı olarak, 

7 200 lirası 1955 yılı bütçesinin (D) cetveline yeniden ilâve edilen 300 lira ücretli iki daktilo 
tahsisatı olarak, 

6 000 lirası keza 1955 yılı bütçesinin (D) cetveline yeniden ilâve edilmiş 250 lira ücretli iki 
daktilo tahsisatı olarak, . 

2 700 liraı, Başvekâlet binasının geniş daire ve müştemilâtının lüzum gösterdiği ihtiyaca bi
naen 225 lira ücretli bir marangoz tahsisatı olarak, 

4 800 lirası, resmî gazete ile diğer neşriyatın tevziatında ve Devlet Matbaası hizmetinde hâsıl 
olan ihtiyacı karsılıyabilmek için müvezzi kadrosuna iki müvezzi daha ilâvesi zaruretinden ileri gel
diği, 

1 200 lirası da bir müvezziyle bir kaloriferci ücretlerine yapılan 50 şer lira .zamla kadrolarının 
200 liraya çıkarılmış olduğu, 

49 275 lirası ise 6211 sayılı Kanuna göre verilmekte olan tahsisatın % 25 hesabiyle ücrete zammı 
mülâhazasiyle konulduğu müşahecte edilmiştir. » 

203 ncü geçici hizmetliler faslına yapılan zam da keza 6211 sayılı Kanunun % 25 karşılığını 
teşkil etmektedir. 

206 nci fasılda görülen 3 800 liradan ibaret fazlalık 6330 sayılı Kanun gereğince kadroya 
eklenen (27) memurun çocuk zammı, ölüm ve doğum yardımları tahsisatını teşkil etmektedir. 

209 ncu faslı teşkil eden emekli aidatında görünen,12 670 lira fazlalık da teşkilât kadrosuna ilâve 
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edilmiş olan (27) memurun 5434 sayılı Kanuna göre emekli sandığına ödenmesi icabeden emekli 
aidatmı teşkil etmektedir. 

301 nci Merkez daireleri büro masraflarına yapılan (10 650) liralık ilâvenin mucip sebebi ise, 
bu faslın muhtelif maddelerindeki masrafların senesi içinde kifayet etmemesinden mütevellit bir za
ruret olduğu anlaşılmıştır. 

304 ncü faslı teşkil eden PTT ücret ve masraflarına eklenmiş olan (15 700) liranın 700 lirası 
posta ve telgraf ücretlerinin, 15 000 lirası da telefon ücretinin kifayet etmemesinden ileri geldiği 
anlaşılmıştır. Telefon muhavere ücrettjnin ağırlığını şehirler dâhili görüşmeler teşkil etmektedir. 
Bu miktar ücretin fazlalığı hatıra gelebilirse de, Başvekâletin bütün memleketle olan irtibatı, âmme 
hizmetinin müşavere ve takibi bakımından bu zammın bir zururet teşkil ettiği kabul olunabilir. 

306 ncı giyecekler faslına yapılan 5 600 liralık zam, hizmetlilerden bâzılarına bu sene alınacak 
elbise, ayakkabı ve palto bedeli karşılığı olarak konulduğu görülmüştür. 

307 nci yolluk tahsisatına eklenmiş olan 20 500 liralık tahsisat yeni Harcirah Kanununun icabı
nı teşkil etmektedir. 

309 ncu taşıt masraflarında gözüken 23 500 liralık fazlalığa gelince halen hizmette bulunmak
ta olan sekiz vasıtanın akar yakıt ve tamir bedellerine yapılan bu ilâvenin en mühim kısmını iş
letme yani benzin bedeli teşkil etmektedir ki; bu kısım ceman 17 000 liradır. 

Başvekâlet taşıtlarının bu miktar sarfiyatı fazladır. Ancak şehir dâhilinde hareket halinde bu
lunan bu arabalara ait benzin sarfiyatının bir kontrol ve tasarrufa tâbi tutulmasını tavsiyeye şayan 
görürüz. * 

406 ncı faslı teşkil eden örtülü tahsisata eklenmiş olan (250 000) lira, Millî Emniyete ait iş hac
minin genişlemiş olmasından doğan bir zaruretin icabı olarak müşahade edilmiştir. 

751 nci fasla yapılan ve tutarı 75 000 lirayı ihtiva eden tahsisatla bu yıl biri Devlet Bakanlığı
na ikisi de miatları dolmuş ve kullanılmaz hale gelmiş bulunan iki misafir otomobilinin mubayaa
sı için konulduğu ve beheri için (25) bin lira tahmin edildiği anlaşılmıştır. 

Yüksek Encümenin takdirlerine arz ederiz. 

Aydın Mebusu Ordu Mebusu 
Zühtü üray Befet Aksoy 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

206 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Tahsisatlar 
1İ Başvekil tahsisatı 
12 Devlet vekilleri tahsisatı 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

9 600 
10 800 

20 400 

20 400 

9 600 
16 200 

25 800 

25 800 

18 000 
36 000 

54 000 

54 000 

I - Maaşlar ve ücretler 
ıslar 
nurlar maaşı 

20 Açık maaşı 1 3 750 3 750 

201 Maaşlar 
10 Memurlar maaşı 441 600 792 375 792 375 

Fasıl yekûnu 441 601 796 125 796 125 

202 Hizmetliler ücreti 163 500 246 375 246 375 
203 Geçici hizmetliler ücreti 95 000 118 750 118 750 
204 Ecnebi uzman Ve hizmetlilerle # 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 7 000 7 000 7 000 

I I - Başka haklar 

10 
20 
30 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

12 000 
2 200 
4 000 

18 200 

14 000 
3 000 
5 000 

22 000 

14 000 
3 000 
5 000 

22 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

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 ncu 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 

210 

301 

11 
12 

21 
22 

31 
32 

41 
42 

51 
52 

61 
62 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

ikinci kısım yekûnu 

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' 

33 200 
3 000 

761 502 

5 000 

2 000 
20 000 

1 000 
20 000 

2 000 
5 000 

750 
1 000 

600 
1 250 

1 700 

45 870 
3 000 

1 239 121 

/ • 

7 oocr 
1 000 

24 000 

1 000 
20 000 

2 000 
8 000 

1 000 
1 500 

1 500 
1 250 

1 700 

45 870 
3 000 

1 239 121 

• •• 

7 000 

1 000 
24 000 

1 000 
20 000 

2 000 
8 000 

1 000 
1 500 

1 500 
1 250 

1 700 

Fasıl yekûnu 60 300 69 950 69 950 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Başvekâlet 
12 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Fasıl yekûnu 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Posta ve telgraf ücretleri 
13 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon masrafları 
23 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Millî Savunma Yüksek Kurulu 
için kira bedeli 

306 Giyecekler 
11 Başvekâlet 
13 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Fasıl yekûnu 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

muvakkat vazife harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 Taşıt masrafları 
11 Başvekâlet otomobilleri işletme 

masrafları 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen f 

Lira Lira Lira 

1 200 2 500 2 500 
500 500 500 

1 700 3 000 3 000 

34 300 

500 
35 000 

4 000 

73 800 

35 000 

500 
50 000 

2 500 

88 000 

35 000 

500 
50 000 

2 500 

88 000 

8 000 15 550 15 550 

13 000 18 680 18 680 
750 750 750 

13 750 19 430 19 430 

500 1 000 1 000 
5 000 25 000 25 000 
2 000 2 000 2 000 

48 000 48 000 48 000 

55 500 76 000 76 000 

2 000 3 000 3 000 

8 000 12 000 12 000 



F. M. 

12 

13 

14 

21 

22 

41 

42 
• 

• 

Başvekâlet 

Tahsisatın nev'i 

Başvekâlet otomobilleri onar
ma masrafları 
Devlet vekilleri otomobilleri 
işletme masrafları 
Devlet vekilleri otomobilleri 
onarma masrafları 
Matbaa kamyoneti ve motosik
letleri işletme masrafları 
Matbaa kamyoneti ve moto
sikletleri onarma masrafları 
Ecnebi misafir otomobilleri is
letme masrafları 
Ecnebi misafir otomobilleri. 
onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

5 000 

4 000 

4 000 

3 000 

3 000 

1 500 

32 500 

247 550 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

15 900 

10 000 

5 000 

3 000 

5 000 

2 000 

56 000 

330 930 
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için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

15 000 

10 000 

5 000 

3 000 

5 000 

2 000 

56 000 

330 930 

401 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

10 

20 
30 

Matbaa masrafları 
Ham ve işlenmiş maddeler be
deli 
îşçi gündelikleri 
Diğer işletme ve yönetim mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Misafir ağırlama masrafları 
Örtülü tahsisat 
Arşivler umumi masrafları 

181 400 
151 800 

26 850 

360 050 

12 000 
2 000 000 

5 000 

181 400 
151 800 

26 850 

360 050 

12 000 
2 250 000 

5 000 

181 400 
151 800 

-26 850 

360 050 

12 000 
2 250 000 

5 000 

403 
406 
421 
422 4933 sayılı Kanun ve nizamna

mesi gereğince verilecek İnö
nü armağanı 1 1 1 

451 Millî Savunma Yüksek Kurulu 
yayın masraf lan 2 000 2 000 2 000 

Dördüncü kısım yekûnu 2 379 051 2 629 051 2 629 051 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 

10 1950 - 1953 yılları borçları 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci "kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul ediîen 
Lira Lira 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım' yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

20 400 
761 502' 
247 550 

2 379 051 
3 

3 408 506 

25 800 
1 239 121 

330 930 
2 629 051 

3 

4 224 905 

54 000 
1 239 121 

330 930 
2 629 051 

3 

4 253 105 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 - Matbaada mevcut makina, âlet 

ve malzeme onarımı 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Matbaa için alınacak makina, 
alet ve malzeme 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye bütçesine) 

4 000 4 000 4 000 

8 500 

50 000 , 

8 500 

75 000 

8 500 

0 

Yatırımlar yekûnu 62 500- 87 500 12 500 
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Rapor 

17 . XII . 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Devlet Şûrasının 1955 yılı Bütçesini fasıl ve maddeleri içinde tetkik ttik. Bu hususa, ait görüş 
ve mütalâamızı sıra ile aşağıda arz ederiz. 

1. Devlet Şûrasının 1955 yılı Bütçesi, 1954-yılına nazaran (280 278) lira fazlasiyle (1 311 827) 
lira olarak tanzim edilmiştir. Bu fazlalığın ne gibi sbeplerden ileri geldiği fasıl ve maddeleriyle 
şu suretle.tesbit edilmiştir. 

201 nci faslın 10 ncu maddesine konulmuş olan [225 125) liralık fazla tahsisat, 6211 sayılı Ka
nun gereğince memurlara verilmekte olan tahsisatın % 25 olarak maaşa kalbi düşüncesiyle konul
muştur. 

Aynı faslın 20 nci maddesine konulmuş bulunan (12 499) lira da vekâlet emrine alınması muh
temel memurların açık aylıkları karşılığı olarak konulmuştur. 

202 nci fasla konulmuş olan (26 850) lira, görülen zaruri lüzuma binaen bu sene (D) cetveline 
eklenen 250 lira aylık ücretli iki daktilo ile yüzer lira ücretli üç hademe ve 100 lira ücretli bir 
gece bekçisi ve 100 lira ücretli bir asansörcü memuru tahsis olunarak konulmuş ve bu hizmetle
rin bir icabı olarak görülmüştür. 

301 nci faslın 30 ncu maddesini teşkil eden demirbaş tahsisatına yapılan bin liralık ekleme ise, 
mevcut yazı makinelerinin kullanılmıyacak bir hale gelmiş olmasından dolayı yeniden alınacak 3 
yazı makinesi karşılığı olarak konulmuştur. 

Aynı faslın 40 nci maddesine konulmuş olan 500 lira ise bâzı tamirat ve temizleme işlerinin lâ-
yikiylev yapılabilmesi ihtiyatiyle konulmuş olduğu anlaşılmıştır. 

304 ncü faslın 20 nci maddesindeki (1 100) liralık telefon tahsisatı kâfi gelmediğinden (400) 
lira ilâvesine zaruret hâsıl olduğu tsbit edilmiştir. 

307 nci faslın 10 ve 20 nci maddelerine geçen seneye nazaran eklenen (1 500) liralık fazla 
tahsisat yeni Harcirah Kanununun icabı olarak konulmuştur. 

451 nci faslın 10 ncu maddesine konulan (10 000) lira fazla tahsisat, Devlet Şûrası Âzasından 
Abdürrahman Şeref Hocaoğlu'na hazırlandırılmış olan Devlet Şûrası kararlarının alfabatik bir 
özetiyle, mecmualarda neşredilmemiş diğer emsal kararları teşkil eden bir eserin satmalmması 
için konulmuş ve muvafık görülmüştür. 

2. Diğer fasıl ve maddeler 1954 yılının aynı olup bir değişme görülmemiştir. 

Yüksek Encümenin yüksek takdirine arz ederiz. 

Aydın Mebusu Ordu Mebusu 
Zühtü Uray Refet Aksoy 
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F. M. 

201 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1954 
. Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

860 125 
1 

860 126 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

•» ,** 

1 085 250 
12 500 

1 097 750 

kabul edilen 
Lira 

1 085 250 
12 500 

1 097 750 

202 Hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

10 Çocuk zammı 
20 Doğum .yardımı 
30 ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

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 gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

47 400 74 250 74 250 

19 000 
1 800 
3 000 

23 800 

19 000 
1 800 
3 000 

23 800 

19 000 
1 800 
3 000 

23 800 

49 914 
3 000 

984 241 

51 018 
3 000 

1 249 819 

51 018 
3 000 

1 249 819 
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F. M. 

301 
10 
20 
30 
40 
50 

• 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye. 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 000 
1 000 
1 500 
3 000 
1 500 

13 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
1 000 

• 2 500 
3 500 
1 500 

14 500 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
1 000 
2 500 
3 500 
1 500 

14 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2 500 2 500 2 500 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
10 
20 

306 
307 

10 
20 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu ' 

11 000 
1 100 

12 100 

3 500 

500 
750 

1 250 

11 000 
1 500 

12 500 

4 800 

1 500 
1 250 

2 750 

11 000 
1 500 

12 500 

4 800 

1 500 
1 250 

2 750 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 2 000 2 000 2 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Eeislik otomobili işletme mas

rafları 
12 Reislik 

rafları 
otomobili onarma mas-

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 

1 000 

3 000 

37 350 

2 000 

1 000 

3 000 

42 050 

2 000 

1 000 

3 000 

42 050 
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¥. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

2 200 
7 800 

10 000 

10 000 

12 200 
7 800 

20 000 

20 000 

. 12 200 
7 800 

20 000 

20 000 

501 
502 

10 
20 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1950 - 1953 yılları borçları 
1928 - 1949 » » 

• 
Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 

1 
1 

2 

3 

984 241 
37 350 
10 000 

3 

1 031 594 

1 

1 
1 

2. 

3 

1 249 819 
42 050 
20 000 

3 

1 311 872 

1 

1 
1 

2 

3 

1 249 819 
42 050 
20 000 

3 

1 311 872 
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15 - Basın-Yayın ve Turizm 
U. M. 



Rapor 
• 21. XII. 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkikime havale buyurulan Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hak
kındaki görüş ve mütalâalarımı yüksek encümene arz ediyorum. 

Bu Umum Müdürlüğün hizmetleri, bilhassa radyo, turizm ve yabancı memleketlerde Türki-
• ye 'yi tanıtma bakımından devamlı bir inkişaf halindedir. Bunun zaruri bir neticesi olarak teklif 
edilen tahsisat yekûnunda mühim^bir artış vardır. 1954 ve 1950 bütçeleriyle mukayesesi şöyle
dir : 

1950 (Bilfiil 
1955 1954 ödenen) 

A / l işaretli cetvelde 10 648 796 7 028 460 4 076 475 
A/2 işaretli cetvelde 7 003 000 8 873 000 550 000 

Yekûn 17 651 796 15 901 460 4 626 475 

Bu vaziyete göre, 1950 yılma nazaran bu dairenin tahsisat ihtiyacı hemen hemen dört misli 
artmış durumdadır. 1954 rakamlariyle mukayese edildiği takdirde ise, cari masraflarda 3 620 336 
liralık bir artış ve yatırımlarda ise 1 870 000 liralık bir azalış derpiş edilmektedir. 

(Bütçe lâyihasına bağlı A/2 cetvelinde bu daireye ait rakatnm 50 000 lira fazlasiyle göste
rilmiş olduğunu ve tashihi icabettiğini bu münasebetle arz ederim.) 

Bütçeyi fasıl ve maddeleri itibariyle gözden geçirerek gerekli izahatı vermiş olacağım. 

201/11 — Merkez memurları maaşları 110 175 lira artmıştır. Bunun 5 700 lirası Turizm Dai
resi ihtiyacı için 70 lira maaşlı bir şube müdürlüğü kadrosunun (L) cetvelinden alınmasından, 
mütebaki 104 475 lirası % 25 ikramiye tutarlarından münbaistir. 

201/12 —• Vilâyetler - ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 87 000 lira artmıştır. Maaş
ların aslındaki fazlalık 40 500 lira olup Bonn'da ihdas edilecek Basın Ataşeliği için (L) cetvelinden 
alman 60 lira maaşlı Basın Ataşeliği ve 35 lira maaşlı memur maaşları bunun 34 800 lirasını teşkil 
etmektedir. Ayrıca, muavinle idare edilmekte olan istanbul Radyosu Müzik Yayınları Şefliği için de 
70 liralık bir kadro alınmış olup bunun da tutarı 5 700 liradır. Mütebaki 46 500 lira ikramiyeler
den mütevellittir. 

Bonn'da bir Basın Ataşeliğinin ihdası, Almanya ile münasebetlerimizin sıklığı nazara alınırsa, 
ciddî bir ihtiyaca cevap verecektir. Bu teşkilâta Balkan ve Orta-Doğu memleketlerinde de ihtiyacı
mız olacaktır. 

Bu münasebetle Basın Ataşelikleri ve New-York Haberler Bürosu memurlarının beklenen hiz
mete göre kâfi olmadığını arz ederim. Basın Ataşelikleri umumiyetle bir ataşe ve bir memurdan 
ibarettir. Takviyesine ihtiyaç vardır. New-York Haberler Servisinin de işleri sön derece genişlemiş, 
olduğu için bir muavin ilâvesi zaruridir. Ancak, (L) cetvelinde buna müsait kadrolar mevcut değildir. 
Esasen Balkan memleketlerinde ve Yakm-Şark'ta yeni Ataşelikler de bir zaruret halini almaktadır. 
Bu ihtiyaçları ancak Teşkilât Kanununda yapılacak bir tadille karşılamak imkânı olabileceğinden 
bu hususun temini temenniye şayan görülmüştür. 
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201/21 — Merkez memurları açık maaşı, bu vaziyetteki memurlardan birinin başka dairede vazi

fe almasiyle 546 lira azalmıştır. % 25 farkarmdan mütevellit 3 318 liralık bir fazlalık vardır. 

202/11 — Merkez hizmetlileri ücreti, yeni kadrolar ihdasından mütevellit 99 900 lira ile % 25 
farklarının tutarı olan 110 625 liranın mecmuu olan 210 525 lira bir fazlalık arz etmektedir. Tu
rizm, tanıtma, yayınlar ve haberler ve radyo dairelerine yapılan kadro ilâveleri ihtiyaca uygun 
görülmüştür. -

202/12 — Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücretlerinde görülen 667 650 lira fazla
lık 325 200 lira tutarında yeni Kadrolardan ve 342 450 liralık % 25 farklarından mütevellittir. 

Bu madde 1 456 800 liralık ücret tutarını ihtiva etmektedir. Yani maaş faslından daha kabarık
tır. Radyo, foto-Filim, turizm ve propaganda işlerinin teknik mahiyeti bunu zaruri kılmıştır. 1954 
yılma nazaran görülen fazlalık turizm bürolariyle vilâyet temsilciliklerinde kadroların takviyesin
den, Ankara ve istanbul radyolarında yüksek ücretli spiker kadroları tesisinden, yayın saatlerinin 
artması dolayısiyle yetiştirilecek yeni elemanlar için kadrolar ihdasından, haberlerin radyolarda 
ayrı ayrı neşrinin istilzam ettiği hizmet genişlemesinden münbaistir. Bonn'da yeni bir Basın, 
ateşeliği ihdası ve haricî teşkilâtta kifayetsiz olan ücretlerin ıslahı zarureti de fazla tahsisatı mucip 
olmuştur. 

Bununla beraber, hariçteki hizmetli ücretlerinin, memleket ölçüsüne göre fazla görünmesine 
rağmen mahallî iş şartlarına uygun olmadığı ve kifayet etmediği anlaşılmaktadır. Bu kadroları 
teker teker tesbit ve tâyin etmek suretiyle verilen tahsisat ekseriya devamlı hizmet icaplarını karşı-
lıyamadığmdan, Hariciye Vekâletinde olduğu gibi bu gibi kadrolar için global tahsisat verilmek su
retiyle sureti sarfının alâkalı Vekâletin takdirine bırakılması, hizmetin hususiyeti itibariyle temen
niye şayan görülmüştür. 

203. — Geçici hizmetliler ücreti, geçen senekilOO 000 liralık tahsisattan 138 500 lira fazlasiyle 
238 500 liraya çıkarılmıştır. Bu suretle 875 lira ücretli 4 ve 750 lira ücretli 3 mühendis daha hizme
te alınacaktır. 

6128 sayılı Kanunla kurulmasına karar verilen üç radyo istasyonunun ihalesi bu yıl içinde ya
pılmış olacağından tesis ve inşa işlerinde çalıştırılmak üzere 1954 yılında 6, 7 ve#12 aylık olarak 
hesabedilen kadrolar 1955 yılı için 12 aylık olarak hesabedilmiştir. 

Bu elmanların hepsi hakikatta geçici olmayıp devamlı isthdam zarureti hâsıl olacaksa da ba
reme tâbi olarak bu gibi mühendis ve teknisyenlerin bulunmasında halen mevcut olan müşkülât 
bu yolun ihtiyarını gayrikabili içtinap kılmıştır. 

204. — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personel hizmeti 24 000 lira ilâvesiyle 
48 000 liraya iblâğ edilmiştir. 1954 te bu tahsisat kullanılmamıştır. 1955 te biri turizm, diğeri fi
lim mütehassısı olarak iki uzmanın getirilmesi düşünülmüştür. 

301. — Merkez daireleri büro masraflarında ihtiyaca müstenit olarak 8 000 liralık bir fazlalık var
dır. 

302. —. Vilâytler büro masraflarında görülen 28 500 lira fark radyo yayın saatlerinin artması 
ve hizmetlerin genişlmesi neticesidir. Ezcümle iskenderun'da ihdas edilecek tufizm bürosu masraf
ları da buna müessir olmuştur. 

304. — PTT masrafları zaruri ihtiyaçları karşılamak üzere 9 000 lira artmış olacaktır. Haber 
servislerinin radyolardan müstakillen verilmesi masrafı artırmıştır. 

306. — Giyecekler faslında 2 371 lira bir tasarruf imkânı bulunmuştur. 

307. —• 20 nci maddeyi teşkil eden geçici görev yolluğu bir taraftan harcırahların artması, 
diğer taraftan turizm ve filim çekme ile ilgili vazifelilerin daha fazla seyahat mecburiyetinde ol-



ması dolayısiyle 10 000 lira artırılmış, buna mukabil 50 nci maddede 2 000 lira tasarruf temin 
edilmiştir. 

309. — Merkez ve vilâyet taşıtları işletme masraflarında 5 620 lira fazlalık ve makinelerin yeni
lenmesi dolayısiyle onarmada 4 000 lira eksilme vardır. 

310. — Basın ataşelikleri ve haberler bürosu masraflarında görülen 142 000 lira fazlalık bil
hassa Bonn Ataşeliğinin ihdasiyle diğerlerinde propaganda masraflarının hizmeti ihtiyaçlarına 
tekabül edecek şekilde genişletilmesine mübtenidir. Propaganda masraflarının yekûnu 450 000 li
ra olup dağıtılışı şu şekildedir : 

ingiltere 35 000 TL. mukabili İngiliz lirası 
Amerika 350 000 » » Dolar 
Fransa 33 000 » > F. Frangı 
Almanya 32 000 » » Mark 

417. — Ankara, İstanbul ve izmir radyo istasyon ve stüdyolarının yönetim ve işletme masraf
larında, yekûnu 1 542 835 liraya baliğ olup 1954 bütçesinin hemen hemen bir misline 
yakın olan artışının başlıca mucip sebepleri yayın saatlerinin Ankara Radyosunda 4, 
30, istanbul Eadyosunda 1,30 olarak artması ,daha yüksek kaliteli neşriyat için ye
ni elemanlara ihtiyaç görülmesi ve ücret bareminin Vekiller Heyeti Karariyle yükseltil
mesi gibi hususlardır. 

Ecnebi lisanlarla yapılan kısa dalga neşriyatının bilhassa müzik bakımından ıslahı ve Rusça 
neşriyatın da derpiş edilmekte olması buna ait m asrafların da daha yüksek tutulmasını mucip ol
muştur. 

Bu tahsisatla, malî bakımdan radyo neşriyatımızın dinleyicileri tatmin edebilecek bir seviyeye 
yükseltilmesi için imkân verilmiş olacağından maksadın husulü tahsisatın hüsnü istimaline tâbi ka
lacaktır. 

451. — Bu fasıldaki artışlar yekûnu 429 943 liradır. Ve umumiyetle hizmetin genişletilmesi 
gayesine matuftur. 

Bunun 290 000 lirası (451/20) yayın masraflarına yapılan ilâve olup 270 000 lirası Türk çinici
liğine ait olarak 435 nüsha miktarında basılmış olan eserin 20 000 adedlik yeni tabı için derpiş 
edilmiştir. 

Eserin kıymeti ve bu millî sanatımızı tanıtmaktaki ehemmiyeti aşikâr bulunmakla beraber 
yayın masraflarının yarısının bir eser üzerinde teksifi pek uygun görülememiştir. Bahusus ki, ay
nı faslın (Madde : 40) propaganda masraflariyle (Madde : 60) turizm umumi masrafları saraha
ten kifayetsizdir. Bununla beraber maddeler arasında münakale imkânı açık bulunduğundan, ihti
yaca göre bu-yola müracaat edileceği düşünülerek ayrıca bir tadil teklifine lüzum görülmemiştir. 

453. — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar da hesaba müstenit ihtiyaç karşı
lığı 21 641 lira bir ilâve olmuştur. 

601. — Anadolu Ajansına yapılacak yardım 180 000 lira fazlasiyle 950 000 liraya yükselecektir. 

Ajansın 1954 yılındaki faaliyetinde görülen inkişaf ve tekemmülü burada memnuniyetle kay
detmek isterim. 

Servislerin kalitesi umumi olarak ıslah edildiği gibi izmir ve Adana'da (istanbul ayarında) 
tam teşkilâtlı birer büro kurulmuş, Atina ve Kahire'de ehemmiyeti aşikâr muhabirlikler tesis edil
miştir. 

Bu inkişafın devam edeceği muhakkaktır. Bu itibarla bu müesseseye yapılacak 950 000 liralık 
yardımın mahalline masruf olacağı kanaatindeyim 
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711. — Radyo istasyonlarında mevcut makine, alet ve gereçlerin onarımı, yayın saatlerinin art

ması dolayısiyle yedek parçaların teminine daha fazla tahsisat ayrılmasını zaruri kılmıştır. 

Bu tahsisatın 300 000 lirası istanbul Radyosu için dolar olarak ve 125 000 lirası Ankara İÜd-
yosu için sterlin olarak kullanılacaktır. 

741. — 6128 sayılı Kanun gereğince kurulacak yeni üç radyo istasyonu için 1955 Büttçesine ko
nulan tahsisat 5 500 000 liradır. 

Bu bölge istasyonlarının bir an evvel kurulması yolundaki çalışmalar son safhadadır. İhaleyi 
mütaakıp yeni istasyonlar anahtar teslimi olmak üzere mütaahhit tarafından inşa ve itmam oluna
caktır. 

761/10. — Ümraniye - Küçüksu yolunda yeraltı müzik kablosu ferşiyatmın yer değiştirilmesi, 
İstanbul (B) stüdyosu armatörlerinin tesisi, Ankara Radyosu verici binalariyle lojmanlar ve stüdyo 
binalarmdaki tamirat için 100 000 lira sarf edilecektir. ' 

761/20. — İstanbul Radyosu için muktazi makine ve aletlerin karşılığı olup 155 000 liradır. 

Nafıa Vekâleti bütçesine nakledilecek 733 000 lira Umum Müdürlük binasının inşası içindir. Bu
na şiddetle ihtiyaç vardır. Umum Müdürlük icar suretiyle bulunduğu binayı değiştirmiştir, Ve ihti
yaçlarını lâyıkiyle karşılıyamadığı gibi 65 000 liralık ağır bir icar yükü altındadır. 

Maliye Vekâleti Bütçesine naklolunacak 4 000 lira. motosiklet mubayaası içindir. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Bütçesinin ihtiyaçlara uygun olarak hazırlandığı bu 
izahattan anlaşılacağı cihetle kabulünün muvafık olduğunu arz ederim. 

İzmir Mebusu 
Bjhz&t Bügin 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 
204 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
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 

412 200 

435 720 
16 002 

522 375 

522 720 
19 320 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 342 600 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki hizmetliler ücreti 1 131 600 

Fasıl yekûnu 1 474 200 

Geçici hizmetliler ücreti 100 000 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 24 000 

553 125 

1 799 250 

2 352 375 

238 500 

48 000 

522 375 

522 720 
19 320 

Fasıl yekûnu 863 923 1 064 416 1 064 416 

553 125 

1 799 250 

2 352 375 

238 500 

48 000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

"* gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

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 

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 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

32 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar ölüm yardı
mı' 

Fasıl yekûnu 

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 gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf -
.ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 500 1 500 1 500 

25 300 25 300 25 300 

3 000 3 000 3 000 

110 000 120 000 120 000 

2 600 423 3 851 591 3 851 591 

2 000 
2 000 
2 000 
9 000 
3 500 
6 500 

25 000 

2 500 
6 000 
5 000 
9 000 
3 500 
7 000 

33 000 

2 500 
6 000 
5 000 
9 000 
3 500 
7 000 

33 000 

3 000 
8 000 . 
11 000 
7 500 
45 000 
35 000 

109 500 

5 000 
8 000 
11 000 
8 000 
63 000 
43 (-00 

138 000 

5 000 
•8 000 
11 000 
8 000 
63 000 
43 000 

138 000 
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p. 

303 
304 

M. 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc-
reteri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1954 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

22 000 

3 500 
22 000 
19 000 

1955 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

25 000 

3 500 
24 000 
23 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

25 000 

3 500 
24.000 
23 000 

305 
306 
307 

308 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

66 500 

78 000 
23 371 

10 000 
30 000 
82 000 

12 000 

75 500 

78 000 
21 000 

10 000 
40 000 
82 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 134 000 142 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

75 500 

78 000 
21 000 

10 000 
40 000 
82 000 

10 000 

142 000 

11 
12 

309 
21 

22 

31 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 

2 500 
3 000 

5 500 

2 000 

2 000 

6 500 

• 2 500 
3 000 

5 500 

3 120 

2 000 

11 000 

2 500 
3 000 

5 500 

3 120 

2 000 

11 000 
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F. M. 

* 

Tahsisatın ney'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encdmence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

310 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 6 000 2 000 2 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
91 
92 
99 

• 

Fasıl yekûnu 

Basın ataşelikleri ve haberler 
bürosu masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon mas
rafları 
Kira bedeli 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Propaganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

16 500 

3 000 
2 500 
4 000 
5 000 
2 000 
2 000 

60 000 
61 080 
12 000 
10 000 

333 500 

495 080 

955 451 

18 120 

4 000 
3 500 
5 000 
6 000 
3 000 
2 500 

75 000 
61 080 
15 000 
12 000 

450 000 

637 080 

1 150 200 

18 120 

4 000 
3 500 
5 000 
6 000 
3 000 
2 500 

75 000 
61 080 
15 000 
12 000 

450 000 

637 080 

1 150 200 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masraf lan 7 600 7 600 7 600 
417 

10 
20 
30 

40 

50 

Ankara, İstanbul ve îzmir rad
yo istasyon ve stüdyoları yöne
tim ve işletme masrafları 
Müzik yayınları 
Söz yayınları 
Elektrik ve muharrik kuvvet 
masrafları 
İşletme ve başka her çeşit mas
raflar 
Kısa dalga propaganda yayın
ları her türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

742 000 
157 500 

525 000 

141 000 

100 000 

1 665 500 

1 553 500 
390 835 

650 000 

385 000 

229 000 

3 208 335 

1 553 500 
390 835 

650 000 

385 000 

229 000 

3 208 335 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 

10 Satmalına ve abone 29 000 40 000 40 000 
20 Başka her çeşit yayın masraf

ları 240 000 530 000 530 000 
30 Foto - Filim servisi masrafları 190 000 220 973 220 973 
40 Propaganda masrafları 150 000 200 000 300 000 
50 Radyo dinleme ve bültenleştir-

me masrafları 100 000 147 970 147 970 
60 Turizm umumi masrafları 275 000 275 000 275 000 

Fasıl yekûnu 984 000 1 413 943 1 513 943 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 

20 

501 
502 

10 
20 

payı 
Kongre ye konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1950 - 1953 yılları borçları 
1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

28 985 

12 000 

40 985 

2 698 085 

2 500 

2 000 
1 

2 001 

4 501 

32 626 

30 000 

62 P26 

4 692 504 

2 500 

2 000 
1 

2 001 

4 501 

32 626 

30 000 

62 626 

4 792 504 

2 500 

2 000 
1 

2 001 

4 501 



Basın - Yayın ve Turizm U, M. 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

• — • 5 1 — . 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü üc
ret ve masrafları 770 000 950 000 950 000 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

770 000 

2 600 423 
955 451 

2 698 085 
4 501 

770 000 

7 028 460 

950 000 

3 851 591 
1 150 200 
4 692 504 

4 501 
950 000 

10 648 796 

950 000 

3 851 591 
1 150 200 
4 792 504 

4 501 
950 000 

10 748 796 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve malzeme ona
rımı 
Radyo istasyonları yapımı her 
tijrlü masrafları 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 

395 000 510 000 510 000 

7 500 000 5 500 000 5500000 

1 000 1 000 



52 — Basın - Yayın ve Turizm TJ, M. 

M. 
' • 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve mevcut istasyonla
rın esaslı surette genişletilmesi 
ve düzenlenmesi masrafları 

10 Yeni yapılar 75 000 100 000 100 000 
20 Alınacak makina, alet ve mal

zeme 100 000 155 vXK) 155 000 

Fasıl yekûnu 175 000 255 000 255 000 

Yatırımlar yekûnu 8 070 000 6 266 000 .6 266 000 

Yeni inşa edilecek Umum Mü
dürlük binasiyle radyo istas
yonları için yaptırılacak loj
man inşası ve eskilerinin ta
miri için Nafıa Vekâleti Bütçe
sine 733 000 733 000 0 
Satmalmacak nakil vasıtaları . 
karşılığı olarak Maliye Vekâ
leti Bütçesine 70 000 4 000 0 

UMUMÎ YEKÛN 8 873 000 7 003 000 0 
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Rapor 

20 . XII . 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

İstatistik Umum Müdürlüğünün 1955 yılı için tanzim etmiş olduğu malî yıl bütçesini tetkik 
ettik. Bütçenin umumi karakterine ait görüş ve tahlillerimizi yüksek encümenin dikkatine arz ede
riz. 

1. Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçesi 1954 yılı bütçesine nazaran (3 050 700) lira fazla olup 
1955 yılı bütçesinin bâzı bölümlerinde yapılmış olan (472 051) liralık eksiltme bu yekûndan ten
zil edildiği zaman bu yılın bütçesi geçen yıla nazaran eeman (2 578 645) lira fazladır. Bu fazla
lığın ne gibi zaruretlerden ileri gelmiş olduğunu fasılların üzerinde ayrı ayrı mütalâa ve tetkik 
ettiğimiz zaman şu netice hâsıl olmaktadır. 

2. 201 nci faslın 10 ncu maddesinde görülen ve merkez memurları maaşlarını teşkil eden 
(896 218) liranın durumu şu suretle ifade olunursa bu fasılda göze çarpan (189 843) liradan iba
ret fazlalık daha esaslı bir surette tebarüz etmiş olur. 

Lira 

896 218 10 ncu maddeye mevzu tahsis, 
620 400 Fiilen ödenmekte olan kadro tahsisatı, 

\ 
275 818 

85 975 Fiilen alınmakta olan üst derece maaş farkları tutarı, 

189 843 
10 600 Halen münhal üst derece maaş farkı karşılığı, 

179 243 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan tahsisatın % 25 karşılığı. 

3. 202 nci faslı teşkil eden ücretliler tahsisatı ise, geçen yıldan (817 725) lira fazlasiyle 
(1 220 625) lira olarak bütçeye konulmuştur. Dikkati çeken bu fazlalığın tahlilini şu suretle ay
dınlatmak faideli olur. . •• 

Lira 

1 220 625 1955 yılı için konulan tahsisat, 
402 900 1954 » » kabul edilmiş olan tahsisat, 

v̂  
817 725 1955 yılı için teklif olunan fazla tahsisat, 
573 600 Muvakkat ücretlilerin daimî ücretli kadrosuna alınmaları mülâhazasiyle daimî ücret

lilere verilecek % 25 karşılığı. 
v. 

244 125 

Yukarda arz edilen bu miktar fazlalığın doğurduğu mucip sebebe gelince, Umum Müdürün ver
miş olduğu geniş ve müdellel izahtan anlaşıldığına göre Umum Müdürlüğün iş ve iştigal sahasının 
bir hayli genişlemiş olması aynı zamanda memleketin içtimai, iktisadi, malî hâdiselerini lüzumu 
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nispetinde daha esaslı bir şekilde takip ve tesbit etmek zaruretine binaen fazla sayıda verimli ve 
kabiliyetli memur istihdamını icabettirmektedir. 

Bu arada yeni bir mesai sahası olarak bir sene zarfında memleketimize gelen turist miktarının 
tesbiti ve her sene memlekette yapılan umumi inşaat miktarının vasıf ve cinslerine göre tesbiti, 
memlekette mevcut bilûmum motorlu vesait miktarının cinslerine göre tesbiti hususlarının ele 
alınması tasavvur edilmekte ve lüzumlu görülmektedir. 

Muasır medeniyetin istatistik ilmine vermekte olduğu büyük değer ve istifade göz önüne alı
nacak olursa sıhhatli bir istatistik her suretle bize ve bugünün medeniyet camiasına elbet de çok 
hayırlı ve verimli faideler temin etmiş olacaktır. 

Böyle şümullü, ağır ve teknik bir bilginin hâsılasını elde edebilmek için de bu sahada çalıştırı
lacak olanların tatmin olunarak kendilerinden ciddî ve verimli mesai randımanı alınması şüphe 
yok ki, gayeye emniyetle erişmenin bir icabı olarak mütalâa etmek uygun olur. 

Geçici hizmetliler namı altında istihdam edilen personel bu suretle daimî ücret kadrosuna alın
dıkları zaman her sene tahsis edilip de kifayet etmemesi dolayısiyle muhtelif fasıllardan nevama 
muvazaa yoliyle yapılmakta olan harcamalara da nihayet verilmiş olunacağından teklifin kabulü 
muvafık mütalâa edilmiştir. 

4. 209 ncu fasılda görülen (32 132) lira tutarındaki fazlalık, maaş ve ücret bölümlerindeki 
ödeneklere uygun olarak konulmuş olduğu görülmüştür. 

5. 301 nci faslın muhtelif maddelerine yapılmış olan (73) bin lira tutarındaki fazlalık haddi 
zatında geçmiş senelerin çok fevkmda ve bilhassa kırtasiye maddesine eklenen (36) bin lira, bu 
ilâvenin yarısını teşkil etmekte ise de, bütçenin gerekçesinde de izah olunduğu veçhile şimdiye 
kadar bütçeye hakiki miktarı konulmayıp, diğer fasıl ve maddelerin elastikiyetinden istifade edi
lerek karşılanan bu fasıl ödeneğini hakiki ihtiyaç miktariyle bütçeye koyup, bütçenin sıhhat 
ve dürüstlüğünü muhafaza etmenin daha salim ve isabetli bir yol olacağı mülâhazasına müsteni
den bu zammın teklif edilmekte olduğu görülmüş ve uygun mütalâa edilmiştir. 

6. 304 ve 305 nci fasıllara yapılmış olan eklemelerin mucip sebebini geçen seneki tahsisatın 
kifayet etmemesi teşkil etmektedir. 

7. 307 nci bölümün 20 nci geçici görev yolluğu maddesine konulmuş olan (75 000) liralık faz
lalığa gelince, bu maddeye mevzu tahsisat da senesi içinde kâfi gelmediği takdirde kanuni yol
dan bir münakaleye gidilmeden diğer fasıl ve maddelerden istifade edilmek suretiyle telâfi 
olunduğu ve hareket şeklinin hatalı ve mahzurlu görülmüş olmasına binaen bundan sonra bu 
maksat için diğer fasıl ve maddelerden her hangi bir suretle istifade aranmamak şartiyle ihtiyaca 
kifayet edebilecek miktarın konulduğu, aynı zamanda yeni Harcırah Kanununun yolluk ve yev
miyelere yapmış olduğu artırmalar dikkate alınarak bu suretle (75 000) lira eklenmiş ve muvafık 
görülmüştür. 

8. 417 nci faslın 30 ncu maddesini teşkil eden çeşitli anket masraflarına geçen yıla nazaran 
yapılmış olan (50) bin liralık zam, hayat geçimi endeksi, inşaat yapımı maliyeti ve ithal malla
rının inşaata müessir döviz miktarı hakkında bir fikir ve rakam tesbiti tasavvur edilmekte oldu
ğundan bu mevzularda ayrı ayrı çalıştırılacak memurların masraflarını karşılamak üzere konul
duğu anlaşılmış ve muvafık görülmüştür. 

9. 418 nci faslı teşkil eden nüfus sayımı masrafı; 1955 yılı ekim ayı içinde bütün yurtta ya
pılacak umumi tahririn karşılığı olarak konulmuştur. 

10. 419 ncu fasla konulan (75 000) liralık fazla tahsisatla 1954 yılı içinde alınmasından vaz 
geçilmiş olan makine fişi ve mültigraf ve saire bu sene alınacak ve bunların Gümrük Resmiyle 
diğer masrafları ödenecektir. 
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11. 451 nei yayın faslının 20 nci maddesine eklenen (100 000) liranın hazırlanması, ikmal 

olunup henüz basılmamış olan bâzı eserlerin kâğıt ve basma ücretleri karşılığı olarak konulduğu 
görülmüştür. -

12. 452 nci fasıl; bu fasıl yeni açılmıştır. Bu fasla konulmuş olan (30 000) lira kabul bu-
yürulduğu takdirde umum müdürlük, bu müessesenin ilmî veçhesini taazzuv ettirmek gayesiyle 
lisan bilen yüksek tahsil görmüş birkaç memurunu veya talip olacakları staj için muhtelif Avru
pa memleketlerine gönderecektir. 

13. 476 nci fasıl : iki maddeyi ihtiva eden bu faslın 20 nci maddesini teşkil eden (Orta-Do
ğu ve Akdeniz memleketleri zirai istatistikler öğretim merkezi genel giderleri) için konulan 
(50 000) lira yeni bir mevzuun tahsisatıdır. Siyasal Bilgiler Fakültesinde kurulan (Âmme Hu
kuku) müessesesi gibi ilmî bir gaye takibeden bu müessese kurulduğu takdirde memleketimiz mü
him bir ilim şubesinin merkezi olmak suretiyle ayrı bir önem iktisabetmiş olacaktır. Bu itibarla 
konulan tahsisat uygun görülmüştür. 

14. Bütçenin yatırım kısmında açılmış olan 741 nci fasla konulan (500 000) lira bina tahsi
satı mucip sebepleri dâhilinde muvafık görülmüştür. Hazinece arsası temin edilmiş olan binanın 
yapılmasında mutlak bir zaruret müşahede edilmiştir. 

15. Yüksek encümenin takdirine arz ederiz. 

Aydın Mebusu 
Zuhtü TJray 

Ordu Mebusu 
Refet Aksoy 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

10 Merkez memurları maaşı 706 375 896 218 896 218 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 706 376 896 219 896 219 

202 Ücretler 402 900 1 220 625 1 220 625 
203 Geçici hizmetliler ücreti 113 800 18 750 18 750 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 100 000 15 000 15*000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

10 
20 
30 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

15 000 
2 "600 
2 500 

20 100 

2 500 

15 000 
2 600 
2 500 

20 100 

2 500 

15 000 
2 600 
2 500 

20 100 

2 500 

207 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (G-) fıkrası gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 61 010 93 142 93 142 

îkinci kısım yekûnu 1 406 686 2 266 336 2 266 336 



58 — istatistik U. M. 

M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf Ve telefon ücret 
ve masrafları 

10 Posta ve telgraf ücretleri 
20 Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 000 
2 000 
3-000 
6 000 
5 000 
25 000 

45 000 

40 000 
5 000 
10 000 
15 000 
18 000 
30 000 

118 000 

40 000 
5 000 
10 000 
15 000 
18 000 
30 000 

118 000 

1 1 1 

13 000 20 000 20 000 
10 000 10 000 10 000 
23 000 30 000 30 000 

30 000 60 000 60 000 
7 500 15 000 15 000 

1 000 1 000 1 000 
15 000 90 000 90 000 
40 000 10 000 10 000 

30 000 5 000 5 000 
86 000 106 000 106 000 

6 000 8 500 8 500 
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M. 

Taşıt 
21 Taşıt 
22 Taşıt 

Tahsisatın nev'i 

masrafları 
işletme masrafları 
onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

16 OOO 
8 000 

24 000 

221 501 

1955 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

* 8 000 
4 000 

12 000 

349 501 

lı için 
Encümence 
kabul edlen 

Lira 

8 000 
4 000 

12 000 

349 501 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

O 
O 

Temsil masrafları 
Sayım ve anket masrafları 
Nüfus sayımı masrafları 
1950 tarım savımı neticelerinin 

5 000 

100 000 

5 000 

O 

5 000 

0 

10 
20 

30 

40 

50 

60 
-70 

tasnifi masrafları 
Çeşitli anket masrafları 
Sanayi ve iş yerleri sayımı ve 
anketi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Nüfus sayımı masrafları 
Kâğıt ve zarf masrafı 
Numarataj ve sayım işlerinin 
kontroluna memur edilecekle
rin harcırahları 
Sayım memurları yetiştirme 
masrafları 
Sayım memurları harcırahları 
için vilâyetlere gönderilecek 
tahsisat 
Vilâyetlere gönderilecek diğer 
masraflar 
Baskı masrafı 
Soru kâğıtlarının sevk ve mu
hafazası için kullanılacak san
dık masrafı 

50 001 
100 000 

65 000 

315 001 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
150 000 

0 

150 000 

240 000 

120 000 

80 000 

700 000 

150 000 
65 000 

50 000 

0 
150 000 

0 

0 

240 000 

120 000 

80 000 

700 000 

150 000 
65 000 

50 000 



F. 

419 

451 

6 0 -

M. 

80 

90 

10 
20 

İstatistik U. 

Tahsisatın nev'i 

Sandıkların posta ile şevki 
masrafları 
5622 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin icabettireceği diğer 
masraflar 

Fasıl yekûnu 

Makina fişi ve mültigraf, foto 
ve sair malzeme satmalına 
masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

M. 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 

0 

0 

175 000 

5 000 
110 000 

115 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

45 000 

50 000 

1 500 000 

250 000 

5 000 
210 000 

215 000 

45 000 

50 000 

1 500 000 

250 000 

5 000 
210 000 

215 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön-
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masraftan 0 30 000 30 000 

453 

476 

10 

20 

10 

20 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 
Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 
Orta Doğu ve Akdeniz memle
ketleri zirai istatistikler öğre
tim merkezi umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

1 000 

10 000 

11000 

11 000 

0 

11 000 

2 000 

20 000 

22 000 

1 000 

50 000 

51 000 

2 000 

20 000 

22 000 

1 000 

50 000 

51 000 

Dördüncü kısım yekûnu 632 001 2 223 000 2 223 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 yıllan borçlan 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekunu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 406 686 
221 501 
632 001 

3 

2 260 191 

2 266 336 
349 501 

2 223 000 
3 

4 838 840 

2 266 336 
349 501 

2 223 000 
3 

4 838 840 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Makina alet ve malzeme ona

rımı 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satmalmacak makina, âlet ve 
malzeme 

0 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(İstatistik Umum Müdürlüğü 
binası inşaatı - Nafıa Vekâleti 
Bütçesine aktarılacaktır.) 

Yatmmlar yekûnu 

20 000 

130 000 

150 000 

20 000 

50 000 

500 000 

570 000 

20 000 

50 000 

70 000 
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Rapor 
23 . XII . 1954 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünce hazırlanmış olan 1955 yılı bütçesini fasıl ve 
maddeleri dâhilinde teferruatı ile birlikte tetkik ettik. Bu arada mühim bir hizmetin vazifesini 
görmekte olan Umum Müdürlüğün bir yıllık çalışmasının hâsılasını gözden geçirmiş bulunuyoruz. 
Bu tetkik ve görüşlerimize ait mütalamızı aşağıda arz ederiz: 

1. Meteoroloji Umum Müdürlüğünün bu yıl için tanzim etmiş olduğu malî yılı bütçesi g'eçen 
seneye nazaran (902 637) lira fazla, (41 298) lira noksan olarak ceman (4 355 470) lira üzerin
den tertip olunmuştur. Bu yekûndan (3 188 718) lirası memur ve ücretliler aylığı ve diğer kanuni 
hakları, (1 166 752) lirası da müessesenin umumi hizmet masraflarını teşkil etmektedir. 

2. 201 nci faslın 11 nci maddesinde görülen (74 000) liradan ibaret fazlalığın (30 000) lirasını 
4598 sayılı Kanun gereğince bir ve iki üst derece ödenek alan ve alacak olan merkez memurları
nın tahsisatı, (276 600) lirası halen fiilî kadro dâhilinde bulunan memurların maaş miktarını 
(76 650) lirası da 6211 sayılı Kanun mucibince memurlara verilecek % 25 karşılığı teşkil et
mektedir. 

12 nci maddeye konulmuş olan (225 506) liranın (114 825) lirasının bir ve iki üst derece maaş 
almakta ve bu sene alacak olanların tahsisatı, (787 200) lirası fiilî kadroda istihdam edilmekte 
olan vilâyetler memurlarının yıllık maaş tutarını ve (225 506) lirası da 1955 yılında verilecek! olan 
% 25 karşılığını teşkil etmektedir. 

3. 202 nci faslın 11 ve 12 nci maddelerinde görünen (356 025) lira fazlalığı bütçenin gerekçe
sinde beyan edildiği veçhile ifasında lüzum ve zaruret hâsıl olan bâzı hizmetlerin icrasını temin 
edebilmek için «D» cetveline ilâve edilmiş olan ve müfredatı «D» cetvelinde gösterilen hizmetlerin 
yıllık kadro ücretleri ile 6211 sayılı Kanuna göre verilecek olan % 25 1er tutarı olan (262 425) 
lira teşkil etmektedir. «D» cetveline ilâve edilmiş yeni kadrolar hakkında verilen müdellel izahat 
yerinde görülmüş ve bu yeni kadroların eklenmesinin bir zaruretten tevellüdettiği anlaşılmıştır. 

4. 204 ncü merkez geçici hizmetliler ücreti faslında bir değişme mevcut değildir. Bu müessese 
memurlarının ilmî ve teknik bilgilerini artırmak gayesiyle Amerika'dan celbedilmiş olan müte
hassıslardan her suretle istifade temin olunduğu verilen izahlardan anlaşılmıştır. 

5. 307 nci fasılda görülen 50 000 lira fazlalık ise yeni Harcırah Kanununun bir icabı olarak 
1955 yılı bütçesine konulmuş bulunmaktadır. 

6. 417 nci fasılda müşahede edilen (150 000) lira fazlalık bütün telsiz cihazlarının bakım, ona
rım ve işletm'e masrafları ile, Milletlerarası anlaşmaları gereğince yeniden tesis edilmiş ve edilecek 
olan istasyonların ve Ankara'da 1954 yılında tesisine başlanılan Karakuş mevkiinde kurulan 
telsiz istasyonunun alıcı ve verici cihazlarının ikmali ve bu suretle Meteoroloji teşkilâtının bil
cümle telekomünikasyon tesislerinin ve motörlerini devamlı suretle çalışmaları için gerekli mas
rafları il'e askerî ihtiyaçlar ve NATO manevralarında çalışan Meteoroloji ekiplerinin her türlü 
masraflarını karşılamak üzere konulmuştur. 

7. 450, 451, 452 nci fasıllara konulan tahsisatlar mucip sebepleri dâhilinde uygun görül
müştür. „ __ 

8. 453 ncü faslın 20 nci maddesine fazla olarak konulmuş olan (9 000) lira 5411 sayılı Kanun 
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gereğince Dünya Meteoroloji teşkilâtının 4 senede bir yapılan umumi toplantısı ve teknik komisyon
lar toplantısına bu sene iştirak ettirilecek beş mamurun yolluk tahsisatı olarak konulduğu görül
müştür. 

9. Bütçenin diğer fasıl ve maddelerine konulmuş olan tahsisatların kanuni ahkâm dâhilinde 
ihtiyaç miktarlarını ihtiva ettikleri müşahede edilmiştir. 

10. Meteoroloji Umum Müdürlüğünün bir yıl içindeki mesaisi: 

A) Müessese Teşkilât Kanununun kendisine tahmil etmiş olduğu hizmetlerini bugünün ilmî WÎ 
teknik esasları dâhilinde bir hayli inkişaf ettirmek suretiyle gerek memleket dâhilinde, gerek 
dünya meslek teşkilâtında takdiri mucip bir derece ihraz etmiştir. 

Müessesenin göze çarpan ilmî ve teknik inkişafı yanında çalışma sisteminin modem bir hale ^ 
inkılâbetmiş olması, camiasında çalışan memurların yepyeni bir zihniyet içerisinde vazifelerini 
bilerek ve severek başarmaya daha sistematik bir mesai içinde ve verilmlerini artırmaya didin
mekte olmaları göz'e çarpmakta ve takdir hissi celbetmektedir. 

B) Umum Müdürlüğün yıllardan beri ağır kira ödiyerek müsait olmıyan binalardan kendisini 
kurtarıp tarihî bir bina olan eski Erkânıharbiye binasına taşınmış olması ve bu binayı 60 odalı, 
her suretle rahatça çalışmaya müsait bir hale koyup çalışması bariz bir başarı sayılmaya lâyik 
görülmüştür. 

C) Personel eğitiminin birinci programı ikmal edilmiş, ikinci kısmina başlanmıştır. 

D) Zirai meteoroloji bakımından çalışmaları bir hayli genişlemiş, Sonbaharın ilk devresinde 
görülen kuraklığın muvakkat olduğunu çiftçiye yayın yoliyle ikaz edilerek çiftçi hava değişmelerin
den ve yağışın yaklaşmasından mütemadiyen haberdar'edilerek köylünün kuru ziraate teşvik edil
diği öğrenilmiştir. 

Temenniler : 

a) Bugün müstakil bir ilim ve teknik mahiyetini ihraz etmiş olan meteorolojinin kuvvetli ve 
geniş esaslara istinadedip memlekete daha faydalı bir duruma geçebilmesi için* halen mer'i olan 
fakat on yedi sene evvel, neşredilmiş bulunan teşkilât Kanununun yeniden tetkik edilmesi ve bugü
nün ihtiyaçlarına uygun bir hale konulması lâzımdır. 

b) Yapmış olduğumuz tetkikatta müşahade ettiğimiz bir noksanı yüksek encümenin ıttılaı
na arz etmeyi faydalı buluruz. 

Meteoroloji Umum Müdürlüğünün Teşkilât Kanunu mucibince görmekte olduğu umumi vazife
ler arasında bilhassa Ziraat ve Millî Müdafaa vekâletleri ile mesai birliğinde bulunması şarttır. 
Çiftçinin hava hâdiselerinden günün muayyen zamanlarında radyo ile haberdar edilmesi ne derece 
lazımsa zirai tesislerin iklim şartlarına göre ayarlanması ve saire için Ziraat Vekâletinin bu mües
sese ile müşterek çalışması faydalı olur. Beri tarafta askerî hava kuvvetlerimizin de bu müessese 
ile koordine çalışması hava şartları için teknik bilgilerden her zaman istifade ederek muhtemel ka
zalardan korunmalarını tavsiye ve temenniye şayan görerek yüksek encümenin takdirlerine arz 
ederiz. 

Aydına Mebusu 
Zühtü Vray 

Ordu Mebusu 
Refet Aksoy 
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Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 309 250 383 250 383 250 
12 Vilâyetler memurları maaşı 902 025 1 127 531 1 127 531 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 211 277 

137 700 
818 400 

956 100 

1 510 783 

185 250 
1 126,875 

1 312 125 

1 510 783 

185 250 
1 126 875 

1 312 125 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 36 000 36 000 36 000 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 1 200 1 200 1 200 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 4 000 6 000 6 000 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 1 ?00 1200 1 200 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 2 600 2 600 2 600 

40 Yakacak zammı 1 000 1 000 1 000 

9 600 9 600 9 600 

54 000 56 000 56 000 

Fasıl yekûnu 73 600 77 600 77 600 
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Tahsisatın nev'i 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

• . 

1 

kabul edilen 
Lira 

1 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 119 205 124 209 124 209 

îkinci kısım yekûnu 

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 

Fasıl yekûnu 

2 396 183 

7 000 
3 000 
6 500 
3 500 
3 500 

16 000 

39 500 

10 000 
2 500 

10 000 
8 000 
7 000 

15 000 

52 500 

3 060 718 

7 000 
3 000 
6 500 
5 000 
5.000 

16 000 

42 500 

12 000 
2 500 

10 000 
10 000 
7 000 

15 000 

56 500 

3 060 718 

• 

7 000 
3 000 
6 500 
5 000 
5 000 

16 000 

42 500 

12 000 
2 500 

10 000 
10 000 
7 000 

15 000 

56 500 

Basılı kâğıt ve defterler 15 000 15 000 15 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

308 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-
4 000 4 000 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve banka masrafları 20 000 20 000 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
,. 22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 

2 000 

1 000 

20 000 

4 000 

305 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 

ret leri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

120 000 
7 000 

20 000 

151 000 

7 500 
33 800 

41 300 

2 000 

20 000 
30 000 

120 000 
7 000 

20 000 

151 000 

1 
30 000 

30 001 

3 600 

40 000 
60 000 

120 000 
7 000 

20 000 

151 000 

1 
30 000 

30 001 

3 600 

40 000 
60 000 

20 000 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

70 000 

3 000 
5 000 

8 000 

120 000 

3 000 
5 000 

8 000 

120 000 

3 000 
5 000 

8 000 

2 000 2 000 

1 000 1 000 

23 000 23 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım- - Daire 
hizmetleri 

417 işletme umumi masrafları 
450 Teknik Üniversite ve yüksek 

. okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ye masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ye derneklere katılma 
payı 

,20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

9. 000 9 000 9 QP0 

32 000 35 000 35 0C0 

411 300 461 601 4ffl 601 

500 003 650 000 650 000 

26 100 38 900 38 900 

. 3 000 3 000 3 000 
25 000 25 000 25 000 

28 000 28 000 28 000 

12 000 12 000 12 00Û 

11 600 11 600 11 600 

23 600 23 600 23 600 

13-100 13 100 13 100 

6 000 15 000 15 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

30 Milletlerarası meteoroloji teş
kilâtının istanbul'da yapacağı 
kongrenin her çeşit masrafları 

Fasıl yekûnu 

Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kisım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

10 1950 - 1953 yılları borçlan 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1954 1955 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 000 1 1 

49 100 28 101 28 101 

14 000 60 000 60 000 

640 800 828 601 828 601 

1 500 1 500 1 500 

2 250 2 250 2 250 
800 v 800 800 

3 050 3 050 3 050 

4 550 4 550 4 550 

2 396 183 3 060 718 3 060 718 
411 300 461 601 461 601 
640 800 828 601 828 601 
4 550 4 550 4 550 

3 452 833 4 355 470 4 355 470 



İDevlet Meteoroloji 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Mevcut makina, âlet ve malze
me onarımı 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Meteoroloji istasyonlan yapı 
masrafları 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 

Yatırımlar yekûnu 

Motorlu taşıt alımı 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıt karşılığı 
(Maliye Vekâleti Bütçesine) 

leri Ü. ML — 71 — 
1954 İ955 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen fcâbul edileıi 
Lira Lira Lira 

50 000 50 000 50 000 

7 000 7 000 7 000 

140 000 200 000 200 000 

75 000 75 000 75 000 

1 1 1 

272 001 332 001 332 001 

33 ooo as ooo o 
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Rapor 

28 . Kil . 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkiki tevdi buyurulmuş olan Diyanet işleri Reisliğinin 1.955 yılı bütçesini fasıl ve maddeleri 
üzerinde ayrı ayrı tetkik ettik. 

1. Bütçenin umumi vaziyeti maaş ve ücret miktarı bakımından 1954 yılma nazaran mühim bir 
fark göstermemekle beraber, masraf fasılları üzerinde de fazla bir artış müşahede edilmemektedir. 

Bütçenin fasıl ve maddelerine mevzu tahsisat yekûnu 1954 yılma göre 3 351 996 lira bir fazla
lık göstermektedir. Bu artışın 44 100 lirasını bütçeye merbut (D) cetveline yeniden ilâve edilmiş 
olan (58) aded ücretli kadrosunun yıllık ücret tutan, 

180 000 lirasını 1955 yılı kadrosuna yeniden ilâve edilen (250) aded hayrat hademesi yıllık üc
reti, mütebakisini de 6211 sayılı Kanun mucibince memur ve ücretlilere verilecek olan % 25 1er kar
şılığı ve diğer kanuni haklar teşkil etmektedir. 

2. Yukarda (D) cetveline ilâve edildiği arz edilen (58) aded ücretli kadrosunun vaziyeti şu 
şekildedir : 

a) 2f aded fahrî Kuran öğretmeninin 75 lira aylık ücretle ücret kadrosuna alınmaları, 

b) Müftülükler için kâtiplik vazifesi görmek üzere 50 lira ücretli (30) hademenin kadroya ilâ
vesi, 

c) İstanbul'da bulunan Seriye sicillâtı arşivi için (150) lira ücretli bir gece bekçisinin kadroya 
konulması suretiyle tesbit edilmiştir. 

Yaptığımız tetkik sonunda 27 Kuran öğretmeni ile bâzı kalabalık merkezlerdeki müftülüklere 
tâyin olunacak (30) hademe kadrosu yerinde görülmüş ise de; İstanbul Seriye sicillâtı için (150) 
lira ücretle tâyin olunacak gece bekçisinin lüzumuna ihtiyaç olmadığı görülmüştür. 

Mezkûr arşiv binası kârgir ve çok mazbut bir bina olmakla beraber dâhilinde soba yakılmadığı 
ve gece tenviratı bulunmadığı, aynı zamanda tâyin edilecek gece bekçisinin geceleri bina içinde kal-
mıyacağı ve binada yangın itfasına ait malzemenin mevcut bulunduğu anlaşılmış olduğundan dai
resinin de muvaffakiyetle bu kadronun (D) cetvelinden çıkarılmasını ve yıllık ücret olarak konul
muş bulunan tahsisatın hizmetliler ücretini teşkil eden 12 nci maddeden tenzili uygun görülmüştür. 

3. Yurdun birçok yerlerinde, yurttaşların mânevi bir alâka ile ve dernekler teşkili suretiyle 
yaptırmakta bulundukları camilere imim, müezzin ve hatip tâyini hususunda Diyanet İşleri Riya
setine vâki müracaatların şiddet ve çokluğu kargısında bu yıl bütçeye konulmuş olan (250) aded 
hayrat hademesi kadrosu ihtiyaca kifayet etmiyecektir. 

Filhakika 1950 yılma nazaran bugüne kadar hayrat hademesi adedi (2997) aded artmış ise de 
umumi ihtiyacı henüz tatmin edecek bir miktara baliğ olmadığından (100) aded daha ilâvesiyle 
bu miktarın bu sene için (350) ye çıkarılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

4. Merkez hizmetliler kadrosu için (D) cetveline konulmuş olan 200 - 250 lira ücretli (4) aded 
memur kadrosu hayrat hademesi adedinin tezayüdü, aynı zamanda Diyanet İşlerinin bir hayli 
artmış bulunması dolaylsiyle yerinde görülmüştür. 

5. Riyasetin tertibedip Devlet radyosunda neşretmekte olduğu dinî mevizalar, halk efkârın-
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da memnuniyet tevlidetmekte olduğundan bu mevizalann bıirogür halinde basılıp satıldığı görül
müştür. 

Dinî mevzulara ait diğer neşriyattan bâzıları bu sene basılarak halkın istifadesine sunulacağı 
aldığımız izahattan anlaşılmıştır. 

Keza dinî neşriyatta tashih işlerinin emniyetle yapılması için (250) lira ücretli ehil bir musah
hihin kadroya konulmuş olmasını da lüzumlu gönnekte bulunduğumuzdan bütçenin umumi heye
tini Yüksek Encümenin tetkik ve takdirlerine arz ederiz. 

Aydın Mebusu Ordu Mebusu 
Zühtü Uray Befet Aksoy 
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İ954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

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 Müstahikkini ilmiye maaşı ve 

fevkalâde tahsisatı 

206 

224 100 
2 604 000 

1 

2 500 

10 000 

3 
280 100 
605 000 

1 

2 500 

10 000 

280 100 
3 605 000 

1 

2 500 

10 000 

Fasıl yekûnu 2 840 601 3 897 601 3 897 601 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 39 600 63 300 63 300 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 558 300 752 400 750 600 
13 Hayrat hademesi ücreti 6 884 400 8 830 500 8 830 500 

Fasıl yekûnu 7 482 300 9 646 200 9 644 400 

I I - Başka haklar 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

7 000 

170 000 

600 

10 000 

1 500 

15 000 
8 930 ' 

213 030 

7 700 

174 800 

1 000 

12 000 

1 500 

18 000 
9 380 

224 380 

7 700 

174 800 

1 000 

12 000 

1 500 

18 000 
9 380 

224 380 
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F. M. Tahsisatın nev'i * 

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 gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 Öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 Öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen ka;bul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 1 

554 834 595 540 595 540 
3 000 3 000 3 000 

11 093 766 14 366 722 14 364 922 

2 200 
3 000 
4 000 
1 550 
1 200 
4 000 

15 950 

2 200 
3 000 
6 000 
2 000 
1 200 
5 000 

19 400 

2 200 
3 000 
6 000 
2 000 
1 200 
5 000 

19 400 

5 000 
10 000 
18 000 
25 000 
85 000 
20 000 

163 000 

7 500 
15 000 
20 000 
30 000 
95 000 
25 000 

192 500 

7 500 
15 000 
20 000 
30 000 
95 000 
25 000 

192 500 

8 000 10 000 10 000 
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1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. k. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 4 000 4 000 4 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

305 

306 
307 

308 

21 
22 

11 
12 

10 
20 

11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

8 500 
1 200 
2 000 

15 700 

6 000 
60 000 * 

66 000 

93 000 

7 000 
25 000 

32 000 

400 
5 200 

10 000 
1 500 
2 500 

18 000 

6 000 
65 000 

71 000 

93 000 

14 000 
40 000 

54 000 

800 
8 000 

10 000 
1 500 
2 500 

18 000 

6 000 
65 000 

71 000 

93 000 

14 000 
40 000 

54 000 

800 
8 000 

309 
11 

12 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Riyaset otomobili işletme mas
rafları 
Riyaset otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

5 600 

0 

0 

0 

8 800 

2 000 

1 000 

3 000 

8 800 

2 000 

1 000 

3 000 

Üçüncü kısım yekûnu 399 250 469 700 469 700 
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F. M. 

451 
10 
20 

• 

Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu / 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

, . • • 

10 000 
2 000 

12 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

- . - . . . ; - \ • 

10 (»00 
2 000 

12 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

, ; ' . • ; . ' • . r * 

10 000 
2 000 

12 000 

476 Memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

42 410 

54 410 

51 000 

63 000 

51 000 

63 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 yılları borçları 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1 500 1 500 1 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

.3 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

11 093 766 
399 250 
54 410 

3 500 

14 366 722 
469 700 

63 000 
* 3 500 

14 364 922 
469 700 

63 000 
3 500 

UMUMÎ YEKÛN 11 550 926 14 902 922 14 901 122 
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Rapor 
37. XII. 1954 

Bütçe Encümeni Siyasetine 

1. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 1955 yılı için tanzim edilmiş olan bütçesini tetkik 
ettik. 

1955 yılı bütçesi geçen yıl bütçesine nazaran (6 009 350) lira fazladır. Bu fazlalığın fasıllara 
ait alâka ve akislerini icmali bir surette tetkik ettiğimiz zaman şu neticeyi görebiliriz : 

Lira 

5 273 500 Memur ve hizmetlilerin maaş, ücret, yevmiye ve diğer kanuni haklarının karşılığı 
735 850 Diğer masraflar 

6 009 350 

2. 201 nci faslın 11 nci maddesini teşkil eden merkez memurları maaşatmda görülen 706 656 
lira fazlalığın sebeplerini de şu suretle tesbit etmiş buulnuyoruz : 

Lira 

706 656 Merkez memurları tahsisat fazlalığı, 
72 000 6206 sayılı Kanunla alınan memur kadrolarından tahsisatları 1954 bütçesine altışar 

aylık konulmuş bulunan (45) memurun tahsisatlarının seneliğe çıkarılmasından 
634 656 
49 800 (L) cetvelinden çıkarılan 50 lira asli maaşlı (5) ve (40) lira asli maaşlı (10) ki ceman 

(15) memurun yıllık maaş tutarları 
587 856 2611 sayılı Kanun mucibince merkez memurlarına verilecek % 25 karşılığı. 

3. 201 nci faslın 12 nci maddesinde görülen (3 414 681) liranın artış sebebi de şu suretle ifade 
olunabilir : 

Lira 

492 400 6206 sayılı Kanunla alman memur kadrolarından tahsisatları 1954 yılı bütçesine altı-
şar aylık konulmuş bulunan (336) memur tahsisatının seneliğe çıkarılmasından dolayı 

846 600 (L) cetvelinden fiilî kadroya alman (401) memurun maaşları 

84 300 Yeniden teşkil edilen vilâyet ve kazalar için verilmiş olan (39) memurun maaşatı 
96 825 4598 sayılı Kanun gereğince üst derece maaşı alacak olanların tahsisatı 

2 182 956 6211 sayılı Kanun mucibince % 25 karşılığı 

3 703 081 
288 400 Adliye Vekâleti kadrosuna devrolunan kadastro hâkimlerinin tahsisatı olup tenzili ]â-

v- zımgelen 
3 414 681 

3. 201 nci faslın 21 ve 22 nci maddelerine yapılmış olan 4 000 liralık zammın mucip sebepleri 
yerinde görülmüştür, 
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4. 202 nci faslın 11 ve 12 nci maddelerinde görülmekte olan 154 500 lira tutarındaki fazlalık 

6211 sayılı Kanun gereğince verilecek olan % 25 lerin karşılığını teşkil eden bir tahsisat olarak 
müşahede edilmiştir. 

5. 206 nci faslın muhtelif maddelerinde müşahede olunan ceman 57 680 liralık fazla tahsisa
tın tahminlerine ait mucip sebepler 4178 ve 4598 sayılı kanunların hükümlerine uygun görülmüştür. 

6. 209 ncu fasla eklenmiş olan 74 646 lira ise 5434 sayılı Emekli Kanununun bir icabı olarak 
teemmül edilmiş ve bu yıl fiilî kadroya alınmış bulunan memurların emekli aidatının ilâvesinden 
tevellüdettiği görülmüştür. 

7. 302 nci faslı teşkil eden vilâyetler büro masraflarına ait kısımda görünen 55 450 liradan 
ibaret munzam tahsisat, filhakika dikkati çekmekte ise de Umum Müdürlük hacminin mütemadiyen 
artması ve genişlemesinin doğurduğu bir zaruret olduğu anlaşılmıştır. 

8. 303 ncü fasılda görülen 70 500 lira ekleme de teşkilâtın genişlemesinden -mümbais bir keyfi
yet olduğu görülmüştür. 

9. 304 ncü fasılda bulunan PTT teşkilâtı da aynı zaruretin bir icabından ileri gelmektedir. 

10. 305 nci fasıldaki kira bedeli tahsisatının bu sene 100 000 lira fazlasiyle bütçeye konulmuş 
olması tapulama teşkilâtının yurdun çok yerlerine kadar götürülmüş olmasından ve yeni teşkil olu
nan kazalarda açılan tapu teşkilâtına muktazi binaların temini gayesiyle geçen seneye nazaran 
bu sene (100) bin lira fazla konulmuş ve yerinde görülmüştür. 

11. 307 nci yolluklar faslında bulunan (660 320) lira fazlalık ise gerek memurların tâyin ve 
nakillerinde, gerek tapulama heyetleriyle diğer personellerin almakta oldukları yolluklarla yev
miyelerin 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre hesabedilmiş olmasından tevellüdettiği görülmüş
tür. 

• 12. 418 nci fasılda görülen 359 400 lira zam, tapulama ekipleri nezdinde çalışan muhtar ve 
bilirkişilerle ölçü işlerinde çalıştırılmakta olan amele gündeliklerinin ödenebilmesi ve uçuş yapa
cak elemanlara 6383 sayılı Kanun mucibince tazminat verilmesi ve saire karşılığı olarak kanun 
hükmü dâhilinde olduğu görülmüştür. 

13. 451 nci faslın 20 nci «Başka her çeşit masraflar» maddesine konulmuş olan (125) bin lira 
fotoğrametri usulünün tatbiki dolayısiyle satmalmacak filim ve sairenin bu fasıldan mubayaası
nın daha uygun olacağı mülâhazasiyle konulmuş olduğu görülmüştür. 

14. 476 nci fasla yapılan 13 000 liralık zam, kursa devam edeceklere verilecek^yevmiyelerin 
yeni Harcırah Kanunu mucibince yevmiyelerinin (3) liradan (4) liraya çıkarılmış olmasından ile
ri geldiği anlaçılmıştır. 

15. Bütçenin diğer fasıl ve maddelerinde bulunan tahsisatın kanuni hükümlere istinaden ko
nulmuş olduğu görülmüştür. 

16. Umum Müdürlük mesaisine gelince : 

a) 1954 yılı Mart ayından 1954 Ekim ayı sonuna kadar arazi kadastrosu müdürlüklerinin 
mesai durumları : 

Açılan 38 bölgede 493 köyde tapulama işine başlanmış bundan 350 köyde tapulama işleri ik
mal olunmuş, halen 143 köyde faaliyet devam etmektedir. 

b) Yine bu müddet zarfında 378 830 aded parsel yapılmış olup bu miktarın mecmuu 5 645 955 
dönümdür. 

c) Bu parselleme işinin hazineye temin etmiş olduğu hare tutarı 1 904 139 lira 50 kuruş tut
maktadır. 
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17. Tapulama işlerinin umumi durumunu bu işe başlandığı tarihten bugüne kadar takibetti-

ği seyre göre izah edersek şu neticeye vâsıl olmuş bulunuyoruz. 

Aded 

102 Tapulanmasma başlanan bölge 
1 974 » » köy 
1 632 Tapulaması biten köy 

342 Tapulanmasma devam olunan köy 
1 298 Sicilleri tanzim ve devrolunan köy. 

Aded 

Tapulanması hitam bulan parsel 1 603 496 
Tapulanması hitam bulan dönmü miktarı 23 949 279 
Tahakkuk ettirilecek tapulama harcı 7 926 778 

liradır. 

18. Yurdun büyük sathının vatandaş elinde bulunan toprakların nispeti ele alındığı takdirde 
bu netice doyurucu değildir. Arazinin parsele müsteniden tapulanmamış olmasından mütevellit ge
çimsizlikler sosyal hayatımızda adlî cepheden üzerinde durulacak bir yekûn teşkil etmektedir. 
Mahkemelerin iş hacmmda her gün artan tarla kavgalarını nihayete erdirmenin tek çaresi, va
tandaşı hududu nizasız bir toprak mülkiyetine sasip kılmakla ancak mümkün olabilecektir. Bu iti
barla tapulama işinin genişletilmesi, parselasyonun bir an önce başarılması hususunda hükümetin 
daha esaslı ve geniş tedbirlere tevessül etmesi lâzımdır. 

Eleman ve malzeme azlığı yüzünden tam randımanlı çalışamıyan Umum Müdürlüğü her iki cep
heden takviye ve teçhiz etmenin zaruretine kani bulunmaktayız. 

19. Eski harflerle yazılmış olan eski tapu kayıtları yeni Türk harfleriyle tecdit edilmekte ise 
de, bu müstacel ve mühim olan işin de daha esaslı bir şekle konulmasını lüzumlu görmekteyiz. 

20 Bu meyanda mülkiyetin en mühim vesikasını teşkil eden tapu sicillerinin her türlü arızadan 
masun bulundurulması üzerinde hassasiyet gösterilmesi lâzım gelirken ve bir tapu arşivi yapılması 
için geçen sene bütçesine (300 000) liralık bir ödenek konmuş iken bu maksada ayrılan tahsisatın 
münakale yoliyle çıkarılmış olduğunu müşahede ettik. 

Arsasının temin edilmiş olduğunu ve binaya ait projenin de yapıldığını öğrendiğimiz arşiv bi
nasının yapılmasındaki zarurete yüksek encümenimizin kani bulunduğuna inanarak 1955 yılı büt
çesine yeniden (300 000) lira konulmasının uygun olacağını mütalâa ve teklif etmekteyiz. 

Mütalâalarımızla birlike Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü büçesini yüksek encümenin tak
dir ve tasvibine arz ederiz, 

Aydın 
Zühtü Tfray 

Ordu 
Refet Aksoy 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

204 

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 

2 217 625 2 924 281 2 924 281 
7 500 100 10 914 781 10 914 781 

1 000 1 250 1 250 

15 000 18 750 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 28 125 28 125 

18 750 

11 
12 

11 

12 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

9 733 725 

54 000 
558 000 

612 000 

226 059 

319 440 

545 499 

13 859 062 

67 500 
699 000 

766 500 

334 390 

412 126 

746 516 

13 859 062 

67 500 
699 000 

766 500 

334 390 

412 126 

746 516 

28 125 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince- yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

37 700 

392 520 

12 500 

39 500 

428 400 

13 500 

39 500 

428 400 

13 500 
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F. M. 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları d.Qğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

41000 

5 000 

17 000 
25 000 

530 720 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

46 000 

6 000 

25 000 
30 000 

588 400 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

46 000 

6 000 

25 000 
30 000 

588 400 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

0 Hâkim tahsisatı 
568 878 
63 200 

643 524 
0 

643 524 
0 

îkinci kısım yekûnu 12 082 147 16 632 127 16 632 127 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masraflan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

6 400 
1 000 

10 000 
2 750 

325 
900 

21 375 

104 450 
46 080 

133 500 
61 300 
29 100 
74 200 

448 630 

6 400 
1 000 

10 000 
2 750 

325 
900 

21 «375 

120 000 
46 080 

133 500 
65 000 
37 500 

102 000 

504 080 

6 400 
1 000 

10 000 
2 750 

325 
900 

21 375 

120 000 
46 080 

133 500 
65 000 
37 500 

102 000 

504 080 
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F. 

303 
304 

M. 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

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 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

259 500 

27 000 

58 000 
2 000 

12 000 

1955 yılı 
Hükümetçe ' 

istenen 
Lira 

330 000 

30 000 

65 000 
3 000 

13 500 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

330 000 

30 000 

65 000 
3 000 

13 500 

Fasıl yekûnu 99 000 111 500 111 500 

305 Vilâyetler kira bedeli 200 000 300 000 300 000 
306 Giyecekler 

11 Hizmetliler giyeceği 3 500 3 500 3 500 
12 5055 ve 5602 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek giyecekler 175 350 175 350 175 350 

Fasıl yekûnu 178 850 178 850 178 850 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 140 000 280 000 280 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 50 000 *75 000 75 000 
30 Müfettişler harcırahı 60 000 120 000 120 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 2 500 2 500 2 500 
harcırah ve başka masrafları 

70 6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesine göre verilecek taz
minat gündelikleri ile tapula
ma ve kadastro işlerinde kulla
nılacakların muvakkat vazife 
harcırahı 2 371 800 2 807 120 2 807 120 

308 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

2 624 300 

10 000 
25 000 

3 284 620 

10 000 
25 000 

3 284 620 

10 000 
25 000 

Fasıl yekûnu 35 000 35 000 35 000 



88 — Tapu ve Kadastro U. M. 

F. M. 

309 
31 

32 

Tahsisatın nevi 
* 

Taşıt masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

129 000 

35 000 

164 000 

1955 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

129 000 

35 000 

164 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

129 000 

35 000 

164 000 

Üçüncü kısım yekûnu 4 030 655 4 929 425 4 929 425 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

417 Kadastro, tapu yazma heyetleri 
masrafları 

10 Nirengi, sınır işaretleri, poli
gon ve taşıma masrafları 28 000 28 000 28 000 

20 Belediye ve köy temsilcileri ta
rafından seçilecek komisyon 
azaları ile vukuf erbabı ve 
amele ve geçici jaloncu günde
likleri . 120 000 120 000 120 000 

30 Kadastrosu ilân edilen yerler
deki arap harfli tapu kayıtla
rının çıkarılması işlerinde mer
kezde ve taşrada çalıştırılacak
ların gündelikleri 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 168 000 168 000 168 000 

418 Tapulama Kanunu uygulama 
umumi masrafları 2 165 800 2 525 200 2 525 200 

450 Teknik okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 192 000 192 000 192 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 5 000 5 000 5 000 
20 Başka her çeşit masraflar 125 000 250 000 250 000 

Fasıl yekûnu 130 000 255 000 255 000 



Tapu ve Kadastro V. M. — ffâ 

F. M. 

476 

10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Kurs ve okullar umumi masraf
ları 
Kadastro Okulu ve kursu umu
mi masrafları 
Tapulama kursları umumi 
masrafları 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

200 000 

371 400 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

213 000 

371 400 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

213 000 

371 400 

Fasıl yekûnu 571 400 584 400 584 400 

Dördüncü kısım yekûnu 3 227 200 3 724 600 3 724 600 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1950 - 1953 yılları borçları 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekunu 

2 000 2 000 2 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekunu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

12 082 147 
4 030 655 
3 227 200 

26 000 

16 632 127 
4 929 425 
3 724 600 

26 000 

16 632 127 
4 929 425 
3 724 600 

26 000 

UMUMÎ YEKÛN 19 366 002 25 312 152 25 312 152 



§6 — f apu ve İtadastro tî. M. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı * 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Makina, alet ve malzeme ona

rımı 3 000 3 000 3 000 

751 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme" 461 775 461 775 461 775 

Yatırımlar yekûnu 464 775 464 775 464 775 



20 - Toprak ve İskân İşleri 
U. M. 



Rapor 
25 . XII . 1954 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğünün 1955 yılı için tanzim edilmiş olas bütçesini tetkik 
ettik. 

1. 1955 yılı bütçesi 1954 yılı bütçesine nazaran 1 828 650 lira fazladır. Buna mukabil umumi 
masraflardan da 640 582 lira tasarruf temin edilmiştir ki bu tasarruf yapılan yeni zamlardan ten
zil edildiğinde netice itibariyle 1955 yılı bütçesi 1954 yılı bütçesine nazaran 1 188 068 lira fazla
dır. Bu fazlalığın mucip sebeplerine gelince; 201 nci maaşlar faslının 11, 12, 21, 23 ncü maddelerin
de görülen 813 600 liralık fazla tahsisatın esas yekûnunu, 6211 sayılı Kanun mucibince memurla
ra ödenmekte olan tahsisatın % 25 olarak maaşata aksettirilmek üzere konulmuş olmasından ileri 
gelmektedir. 

202 nci bölümün 11, 12 nci maddelerinde görülen 321 450 liralık eklemede keza 6211 sayılı Ka
nuna müstenit tahsisatın maaş tutarına kalbi esasına müstenittir. 

203 ncü bölümde görülen 4 950 lira tutarındaki fazlalık da yukarda beyan edilen sebepten tevel
lüt ettiği görülmüştür. 

206 nci faslın 11 ve 12 nci maddelerine yapılan 16 000 liralık zam ise münhal kadrolara yapıla
cak yeni tâyinlerde çocuk sahibi memurlara 5049 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı 
tahsisatının zaruretinden ileri geldiği görülmüştür. 

305 nci faslın 12 nci maddesinde görülen 30 000 liralık fazla ödenek ise taşra teşkilâtında isticar 
edilen binaların kira bedelleri rayicinin artmış olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

306 nci fasılda görülen 750 lira fazla ise, merkez teşkilâtında çalışan müstahdemlerin bu sene 
miadı dolmuş olan giyeceklerinin yenilenmesi zaruretinden ileri geldiği tesbit olunmuştur. 

307 nci faslı teşkil eden yolluk kısmının 10, 20 nci maddelerine yapılan 540 000 liralık zam, 
bir bölgede vazifelerini ikmal eden toprak komisyonları ile İskân teşkilâtında çalışıp vazifelerini bi
tirmiş olanların başka mahallere nakilleri ve toprak: tevzi komisyonlarında çalışan müstahdemine de 
belediye hudutları haricinde çalıştıkları müddetçe yevmiye verilmesinden dolayı kanuni bir zaruret 
icabı olduğu görülmüştür. 

309 ncu taşıt masrafları giderini teşkil eden faslın 22, 31, 32 nci maddelerine yapılmış olan 
ceman 75 500 liralık zam ise bu taşıtların daimî surette köylerde arızalı arazi üzerinde çalışmakta 
ve bu yüzden fazla benzin sarfetmekte oldukları gibi ayni zamanda miatlarını ikmal etmiş vasıtalar 
olduğu için esaslı tamirlere ihtiyaç göstermekte olduklarından ileri geldiği tetkikimiz neticesi an
laşılmıştır. 

476 nci faslı teşkil eden kurs masraflarında görülen 25 000 lira tutarındaki fazlalık ise kursa 
devam eden öğrencilere verilmekte olan yevmiyelerin 6245 sayılı Kanunla 225 kuruştan 4 liraya çıka
rılmış olmasından, ayni zamanda talebe miktannuı bu sene 40 a çıkarılacağı kararma müstenit olarak 
geçen seneki tahsisattan 25 000 lira fazlasiyle 75 000 lira konulmuştur. 

1955 yılı bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerinde yapılan indirmelerin mucip sebepleri yerinde 
görülmüştür. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden 731, 751 ve 771 nci fasıllardaki 154 000 liralık fazla tahsi
satla, 20 000 liralık tasarrufları da mucip sebepleri dâhilinde uygun görülmüştür. 
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2. Toprak ve îskân işleri Umum Müdürlüğünün bir yıllık faaliyetine gelince, 

a) Her şeyden önce memleketin bugünkü umumi durumu karşısında anormal bir hal arz eden 
ve birçok vatandaşları gerek iskân gerek toprak bakımından muztarip bırakan iç iskân ve topraklan
dırma politikasının müspet ve müstakar prensibini tesbit edememiştir. 

24 000 000 a erişen Türk nüfusunun büyük bir ekseriyetini teşkil eden çiftçi köylümüzün mühim 
bir kısmı toprak kifayetsizliği yüzünden ağır hayat şartları içindik yaşamakta, ailevi sefaletten ya
kalarını kurtaramamaktadırlar. Bu içtimai dâvamızı bugünün sosyal anlayışı içinde devletin delâlet 
ve müzahareti ile radikal bir surette halledip ömür ve kaderini toprağa bağlamış ve topraktan başka 
yaşama vasıtası olmıyan vatandaşları toprağa kavuşturmak ve bu arada iç iskân politikamızı daha 
esaslı prensiplere istinadettirerek içtimai seviye ve refahın inkişafına imkânlar vermek dâvamız 
olmalıdır. 

Filhakika 1951 yılından bu yana 4 sene zarf nida toprak tevziinde elde edilen netice dünün bu 
sahadaki faaliyeti ile mukayese edildiği zaman tebarüz eden hâsıla çok farklı ise de, yurdun ve mille
tin bu ana dâvasına diğer büyük dâvalarımız kadar önem vermek bir zarurettir. 

Topraksız insanları süratle toprak sahibi yaptığımız zaman bu politika için Hazineden harca
nacak milyonlar o topraklarda çok çabuk tenebbüt edecek ve az zamanda Hazinenin ihtiyar ettiği 
fedakârlığı fazlasiyle ödiyecektir. Bu itibarla her imkândan istifade edilerek topraksızları toprağa 
kavuşturmak, aynı zamanda iç iskân politikamıza radikal bir veçhe vermek hükümetin mühim bir 
vazifesi olmaya şayan bir keyfiyettir. 

b) Gerek iskân, gerek toprak tevzii hususunda umum müdürlüğün 1954 senesi zrfmdaki icraa
tı aşağıda arz edilmiştir. 

Halen faal durumda 76 aded toprak tevzi komisyonu yurdun 42 vilâyeti dâhilinde vazife gör
mektedir. 1955 yılında bu miktarın 91 e çıkarılması mukarrerdir. 

c) 1 . I . 1954 tarihinden 17 . XII . 1954 tarihine kadar 380 köyde 34 705 aileye 2 002 165 dö
nüm toprak tevzi edilmiştir. 

Tevzi edilmiş olan bu miktar toprağın bütün masrafları dâhil beher dönümü hükümete 250 ku
ruşa mal olmuştur. 

ç) 4 sene zarfında tevzi edilen toprak miktarı ise - Göçmenler dâhil- 9 338 905 dönümdür. Bu 
miktar 1950 yılma kadar 751 477 dönümden ibaret olup aradaki fark 8 587 428 dönümdür. 

d) Tevzi olunan bu topraklara mukabil borçlandırma miktarı yani Hazinenin vatandaştan 
matlubu 61 714 636 liradır. 

E) İskân faaliyeti : 

Gelen göçmenler (Aile) 38 236, Nüfus 157 000 

Çiftçi olanlara verilen toprak 1 203 826 dönüm 

Yaptırılan ev miktarı 32 000 

Çftçi göçmenlere verilen işletme ve donatım kredisi 24 820 141, 

Sanatkâr göçmenlere verilen döner sermaye 997 157 

f) Türkistan'dan gelen göçmen miktarı 542 aile olarak 1780 kişi olup bunlardan 189 aile is
kân edilmiş diğerleri önümüzdeki mevsimde müsait mahallere iskânları yapılacaktır. 

Yüksek komisyonun takdir ve tasdikma saygılarımızla arz ederiz. 
Ordu Mebusu Aydın Mebusu 
Befet Akaoy Züktü Vrau 
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F. 

201 

202 

» 

M. 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
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 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

388 200 
2 983 200 

1 000 

5 000 

3 377 400 

158 400 
1 127 400 

1 285 800 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümeriee 

istenen 
Lira 

454 500 
3 729 000 

1 250 

6 250 

4 191 000 

198 000 
1 409 250 

1 607 250 

kabul edilen 
Lira 

454 500 
3 729 000 

1 250 

6 250 

4 191 000 

198 000 
1 409 250 

1 607 250 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 19 800 24 750 24 750 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

18 000 

140 000 

3 000 

20 000 

2 000 

15 000 
10 000 

208 000 

19 000 

155 000 

3 000 

20 000 

2 000 

15 000 
10 000 

224 000 

19 000 

155 000 

3 000 

20 000 

2 000 

15 000 
10 000 

224 000 



Toprak ve îskân İşleri U. M. - 9 6 -

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

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 gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 256 476 255 156 255 156 

îkinci kısım yekûnu 5 147 477 6 302 157 6 302 157 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

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 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

6 000-
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

28 000 
7 000 

50 000 
20 000 
15 000 
37 000 

157 000 

6 000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

28 000 
7 000 

40 000 
20 000 
15 000 
37 000 

147 000 

6 000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

28 000 
7 000 

40 000 
20 000 
15 000 
37 000 

147 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 50 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 16 000 

50 000 

16 000 

50 000 

16 000 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

F. 

* 

305 

306 

M. 

12 

21 
22 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 
7 000 

20 000 

93 000 

40 000 
90 000 

130 000 

3 500 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
7 000 

20 000 

93 000 

40 000 
120 000 

160 000 

4 250 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
7 000 

20 000 

93 000 

40 000 
120 000 

160 000 

4 250 

60 000 
200 000 
50 000 
3 000 

100 000 
1 700 000 

50 000 
3 000 

100 000 
1 700 000 

50 000 
3 000 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 15 000 15 000 15 000 

70 Kurslar muvakkat vazife har
cırahı 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 1 338 000 1 878 000 1 878 000 

11 
12 

309 
21 

22 

31 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 

4 000 
15 000 

19 000 

3 000 

1 500 

200 000 

4 000 
15 000 

19 000 

3 000 

2 000 

230 000 

4 000 
15 000 

19 000 

3 00C 

2 000 

230 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 120 000 

Fasıl yekûnu 324 500 

165 000 

400 000 

165 000 

400 000 

Üçüncü kısım yekûnu 2 139 000 2 775 250 2 775 250 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Hayvan yem bedeli 
Taşıma masrafları 

11 Toprak işleri taşıma masraf-

3 000 1 500 

Toprak Bayramının gerektirdi
ği masraflar 
5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masrafları 

1 000 

60 000 

1 000 

40 000 

1 500 

12 

10 
20 
30 
40 

50 

lan 
iskân işleri taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

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 

25 000 
200 000 

225 000 

125 000 

450 000 
10 000 
20 000 

5 000 000 
2 777 682 

25 000 
75 000 

100 000 

100 000 

250 000 
10 000 
15 000 

5 000 000 
2 524 920 

25 000 
75 000 

100 000 

100 000 

250 000 
10 000 
15 000 

5 000 000 
2 524 920 

Fasıl yekûnu 8 257 682 7 799 920 7 799 920 

1 000 

40 000 



98 Toprak ve îskân İşleri ü. M. 

F. M. 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 
1 000 

3 500 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 
1 000 

3 500 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 500 
1 000 

3 500 

453 

457 

476 

Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu. 

1 000 

2 000 
50 000 

8 728 182 8 

1 000 

2 000 
75 000 

123 920 

1 000 

2 000 
75 000 

8 123 920 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 200 500 500 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 yılları borçları 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 5 147 477 6 302 157 6 302 157 
Üçüncü kısım yekûnu 2 139 000 2 775 250 2 775 250 
Dördüncü kısım yekûnu 8 728 182 8 123 920 8 123 920 
Beşinci kısım yekûnu 5 100 6 500 6 500 

3 000 
1 900 

4 900 

5 100 

4 000 
2 000 

6 000 

6 500 

4 000 
2 000 

6 000 

6 500 

UMUMÎ YEKÛN 16 019 759 17 207 827 17 207 827 
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Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

4753 ve 5618 sayılı kanunların 
45 ve muvakkat 2 ııci maddele
rine göre yapılmış ve yapıla
cak istimlâklerin bedel ve 
farklarından nakden ödenecek
ler 130 000 120 000 120 000 
Satmalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
Optik aletler ve teknik malze
me 
Traktör grupları için alınacak 
traktör, pulluk, alet ve sair 
malzeme 
Top. Kom. Nirengi ve poligon 
tes. her türlü malzeme ve sair 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

60 000 

15 000 

0 

75 000 

50 000 

15 000 

76 000 

141 000 

50 000 

15 000 

76 000 

141 000 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel 
fon 950 000 950 000 950 000 

Yatırımlar vekûnu 1 155 000 1 211 000 1 211 000 

Nakil vasıtaları mubayaa be
deli (15 kamyonet) 0 150 000 0 

* 
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Rapor 
31 . XII . 1954 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Ktstm : I 

Adliye Vekâletinin 1955 yılı bütçesi tarafımızdan incelendi : 

Vekâlet bütçesi, geçen yıla nazaran nispî bir fazlalık arz etmekle beraber, bu fazlalık dört ve
cih gösterir : -

1. Yatırmışız - seçimsiz 21 387 874 lira fazlasiyle 82 115 370 liradır. 

2. Yatırmışız - seçimli 12 550 150 lira fazlasiyle yine 82 115 370 liradır. 

3. Yatımnlı - seçimsiz 19 599 374 lira fazlasiyle 88 338 870 liradır. 

4. Yatırındı - seçimli 10 351 275 lira fazlasiyle 88 338 870 liradır. 

Bu dört ihtimalden bu yıl ki hakiki fazlalığı gösterecek olanı üçüncü ihtimal olup diğerleri na
zaridir. Şu halde Adliye Vekâleti bütçesi bu sene 19 599 374 lira fazlasiyle 88 338 870 liradan iba
ret olup, bunun 6 223 500 lirası yatırımlar arasında yer almıştır. 

Bu sene görülen fazlalık, aşağıda da birer birer izah olunacağı veçhile bâzı kadrolarda yapılan 
genişleme, yeniden kurulan vilâyet ve kaza Adlî teşkilâtının takviyesi için alman İlâve kadrolar, 
üç aylık tahsisat farkları, Adlî Tıp müessesesiyle mülhakat ve vekâlet merkez teşkilât ve müesseseleri
ne alınacak bâzı memur ve hizmetlilerin maaş, ücret ve üç aylık tahsisatı karşılıkları, kira bedelle
riyle eşya fiyatlarındaki farkı karşılamak bakımlarından lüzumlu görülen ve hattâ ancak zaruret 
miktarınca takdir olunmuş bulunan ilâvelerden neşet etmektedir. 

Bu münasebetle burada şunu belirtmek yerinde olur ki Vekâlet, bu yılki bütçe teklifleriyle mev
cut hizmet durumunu ancak kıtı kıtına karşılamak imkân ve mevkiinde olacak, buna mukabil bil
hassa yatırım ve tesis faaliyetleri, ezcümle, Ceza ve Islah evleri, Adliye daireleri gibi adalet tevzi 
kaziyesinin ve bundan maksut olan gayenin husulünün medar ve şartı olan bâzı bina ve tesislerin 
mahsus ve hizmetlerinin pek cüzi bir kısmının tahakkukunu belki de sadece de başlanabilecektir. 
Bilhassa ceza infaz sistemimizin modern ve cezai mevzuatın maksat ve hedefine yakışan neticeleri 
verebilmesi ve böylece memleketimizde halen her yıl üç küsur bin fazlasiyle işlenmesinde devam 
olunan suçların ve suçluluğun gerilemesi bakımlarından istenen hizmetlerin tahakkukunun müta-
allâkı olan bu yatırım faaliyetlerini programlı, devamlı ve toptan yürütmekte zaruret vardır. 

1950 yılında yeniden yalnız 28 mahkeme kurulmuş iken bu aded 1951 de 43 e, 1952 de 162 ye 
yükselmiş ve 1953 yılında ihdas olunan mahkeme ve adelet dairelerinin yekûnu 191 i bulmuş ve 
1954 yılında ise yeniden 104 mahkeme kurulmak suretiyle şimdiye kadar dört yıl içinde ceman 
528 aded yeni mahkeme ve adalef dairesi tesis olunmak suretiyle adalet hizmetinin büyük ölçüde 
memleket içinde tevziine imkân yöneltilmiştir. 

Bununla beraber yukardaki umumi mâruzâtımızdan da anlaşıldığı veçhile, vekâlet bütçesin
de bu yıl tasarruf teminine hiçbir suretle imkân görülememektedir. Hattâ aksine olarak bâzı kad
rolarda ilâveler yapılması ezcümle mübaşirlik ve mülhakat hademesi, başkâtiplik ve zabıt kâtip
liği kadrolarından artırmalar yapılması zaruri görülmektedir. 

1954 yılında 603 hâkime salâhiyet verilmek suretiyle çalıştırılmış ve bunların hizmet müddet
leri değişik müddetlerde devam etmiştir. Hâkimlerin, böylece salâhiyet verilmek suretiyle çalıştı-
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rılmasmın meselâ 1954 yılında 1230 aded raporlu ve 1 585 aded izinli hâkimin bulunması ve ayni 
yıl içerisinde her an 210 etrafında münhal hâkimliklerin mevcut olması ve hâkimlerin 57 tanesi
nin bu yıl içinde emekliye sevk edilmiş bulunmasından ileri geldiği de hesaba katılırsa bu yolun 
açık tutulmasının icap ve zarureti daha kolay anlaşılır. Ayrıca 1954 yılı içerisinde 134 hâkimin is
tif aen ayrılmış bulunması da bu bakımdan teemmüle şayandır. Bu münasebetle şunu arz etmek 
yerinde olur ki; bu salâhiyetle çalıştırma mekanizmasını ihtiyatla kullanmak ve kaabil olduğu 
kadar daraltmak doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Bundan başka vekâlet ve müessesat kadrolarının dağıtımında ve tâyinlerin icrasında daha zi
yade sürat sağlanması lâzımgeldiği kanaatine varıldığı gibi, Temyiz Mahkemesinin âza tâyininde 
liyakatli ve fakat daha az yaşlı yani genç âzanm gelebilmesine engel olan hükümlerin ıslahı ve bu 
maksadı temine matuf tedbirlerin ittihazı lüzumlu mütalâa edilmektedir. 

Bilhassa mümtazen terfi mekanizmasının yerinde ve isabetli bir surette işletilmesiyle halen bu 
maksadın istihsalinde az çok kolaylık sağlanabile 2cğini ümidetmek gerektir. , 

Temyizde çalıştırılan raportörlerin temyize âza olarak girebilmeleri imkânlarının hazırlanmasını 
temin gayesiyle bunların kadro maaşlarının da bu maksada uygun surette ayarlanması lüzumlu 
mütalâa olunmuştur. 

Halen adalet teşkilâtında mevcut 260 kadar hâkim ve müddeiumumi kadrosuzluk yüzünden 
yılardan beri terfi beklemekte olduklarına göre bu durumun behemahal ıslahına medar olacak 
âcil tedbirlerin alınmasının zaruri bulunduğu kanaatindeyiz. 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi, Başmüddeiumumisi, İkinci Beis ve âzalarının maaşları arasın
da iki üst derece terfi sistemi göz önünde tutulmak suretiyle kadrolarının buna göre tanziminin 
gerektirdiği tedbirlerin alınmasını da maslahata uygun mütalâa etmekteyiz. Bu cihetin tam ve kâ
mil bir surette temini ise; Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda derpiş olunan, hâkimlerin ayrı bir maaş 
ve tahsisat statüsüne kavuşturulması yolu açık bulunduğuna göre bu ehemmiyetli hususun bir 
an evvel tahakkuk ettirilmesi temenniye şayandır. 

Bilvesile adliye teşkilâtı mensuplarının mânevi durumlarında, demokratik idare ve zihniyetin 
husule getirdiği salâh noktasına temas etmeyi ve bu yolda husule gelen inşirah verici temayülü 
belirtmeyi zevkli bir fırsat telâkki etmekteyiz. 

Şöyleki, elimizdeki inzibati ve cezai takibat rakamlarının tesbitinden anlaşılacağı veçhile bil
hassa hâkimlerimizde vazife şuurunun gelişmekte bulunduğu, mânevi ve ahlâki vasıflarının . de
mokratik umumi murakabe esprisine uygun bir surette tecelliye başladığını istintacetmek kabil 
dir. 

Aşağıdaki rakamlar, bu hususu ispata kâfi gelmektedir; gerçekten Adliye Vekâletince hâkimler 
hakkında tatbik edilen inzibati ve cezai takibat neticelerine göre 1949 senesinde hâkim ve müd

deiumumiler hakkında 760 ihtar, 43 maaş kesme, 225 muhtelif inzibati ceza ve 30 mahkûmiyet 
tatbik olunduğu halde iktidarımızın adalet tevziine başladığından itibaren bu nispet mühim mik
tarda azalma kaydederek nihayet 1953 yılında 325 ihtar, 51 maaş kesme, 102 muhtelif inzibati 
cezalar ve bir aded mahkûmiyet rakamına kadar düşmüştür. Bu arada, hâkimlerin sayısının 1949 
dan 1953 tarihine kadar 2393 den 3358 miktarına yükseldiğini göz önünde bulundurduğumuz tak
dirde hâkimler arasında inzibati ve cezai suçluluk nispetinin ihtarda % 31,76 dan 967 ye, maaş 
kesmede % 1,80 den 1.52 ye muhtelif inzibatî cezalarda % 9.90 dan 3.4 e mahkûmiyetlerde % 1.25 ten 
0,03 düştüğü müşahede edilmektedir. Bu rakamlar, Adalet tevzii ile vazifeli personelin milletimizin 
itimdina ne derece lâyık bir ahlâki dürüstlük ve vazifeye mânevi bağlılık şuuriyle çalışmak yolun
da olduğunu da göstermektedir. 

Bundan başka Adliye Vekâletinin kendisine terettübeyliyen hizmetleri bütçe imkânlarının 
müsaadesi nispetinde dikkat ve itina ile yerine getirilmekte olduğu ve merkez teşkilâtında işle
rin, terakümsüz ve günü gününe intaç olunarak hizmetin aksamamasma titizlik gösterildiği ve ıbü-



tün mahkemelerimizin, kasa, yazı makinesi ve diğer ihtiyaçlar bakımından mütemadiyen a r t » 
bir nispet dairesinde cihazlandırılmasınm da hassasiyetle üzerinde durulduğu hususlarını belirt* 
meyi de zevkli bir vazife telâkki etmekteyiz. 

Vekâlete terettübeden hizmetlerin ifasında ve bahusus adalet tevzi işleriyle, temyiz çalışma
larında, çalışma metod ve tekniğinin ıslahı ve bilhassa mekanizasyondan faydalanmak suretiyle 
zamandan ve personelden tasarruf yapılabileceğini mütalâa etmekteyiz. 

Burada adalet teşkilâtımız personelinde iktidarımız zamanında vukua gelen gelişme ve geniş
leme hakkında bir fikir vermek üzere şu rakamlara işaret etmeyi faydalı mülâhaza ediyoruf : 

Gerçekten 1950 tarihinden bu yana adalet kadrolarına 2 aded ikinci temyiz reisliği, 22 aded 
temyiz âzalığı, 46 aded. temyiz başkâtip ve kâtip, 953 mübaşir ve 8 aded de diğer memurlardan ol
mak üzere 3089 ilâve yapılmıştır. 

Bu umumî mütalâalardan sonra bütçe teklifinin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmektedir. 

F. M. 

201 11 deki 922 600 lira fazlalığın sebebi: Bunun 14 640 lirası 6274 sayılı Kanunla tem
yiz mahkemesi kadrosuna ilâve, 12 âza ile 8 başkâtip tahsisatı (bütçe daha evvel ba
sılmış idi) 
Bunun 776 200 üç aylık tahsisat karşılığı (6211 No- Kanun) fazlalık yekûnu 922 600 
lira bundan neş'et etmektedir. 

201 12 de fazlalığın izahı (11 989 150 lira): 
Bunun 3 483 900 lirası 6191, 6265, 6274, 6321, 6324, 6325, 6406 ve 4418 sayılı kanun

larla kurulan yeni vilâyetler ve kazalar Adliye teşkilâtının takviyesi 
için alman kadrolar karşılığıdır. 

8 505 250 Üç aylık tahsisat (6211 No. K.) 

11 989 150 

201 21 de (500) liralık kırk üç aylık tahsisat farkından doğmaktadır. 

201 22 deki (2 000) liralık fark aynı sebepten neşet etmektedir. 

202 11 deki (108 900) liralık fark 

Lira 

2 400 D cetveline ilâve edilen bir tabibi adlî (otopsi) teknisiyeni ücreti bir sene
lik tutarı 

18 900 Vilâyet merkez kadrosuna otopsi mütehassısı geçen yıl bütçeye kadrosu kon
duğu halde tahsisatı konmamış, (125) lira ücretli bir santral yardımcısı, 100 
lira ücretli 7 tane hademe ( ), 150 lira ücretli iki dağıtıcı, 100 lira üc
retli 4 işçi, makam şoförünün ücretine 50 lira zam (250 - 300) 

18 900 Adlî tıp kadrosuna 300 lira ücretli bir aded silâh ve mermi atış ve muaye
ne memuru, 150 lira ücretli iki başhastabakıci, 175 lira ücretli iki daktilo, 
175 lira ücretli bir santaralcı, 100 lira ücretli bir hademe, 100 lira ücretli 
bir bekçi, 125 lira ücretli bir çamaşırcı, 125 lira ücretli bir hayvan yetiş
tiricisi ve bakıcısı tahsisatları karşılığı 

68 700 

108 900 Üs aylık tahsisat farkı. 
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203 12 de görülen 2 288 625 lira fark şunlardan neşet etmektedir : 

l i r a 

103 500 Yeniden teşkil olunan vilâyet ve kazalarla trafik mahkemeleri kadroları kar
şılığı 

998 625 Üç aylık tahsisat. 
74 400 Müstakil Adliye binaları için gece bekçisi, başhademe ve hademe tahsisatı 

1 112 100 Ceza ve tevkif evleri personel kadrosunda yapılan ilâvelerle maaş ve üc
retlere yapılan zamlar. (Bu da 129 aded 50 liralık 75 liraya 226 aded 75 
liralık 100 liraya yükseltiliyor. 
î l ve kadrolar 801 den ibaret olup sayfa 190 - 191 dedir). 

2 <288 625 

206 daki (523 920) fazlalık merkez ve taşra kadrolarına ve muhetlif kanunlarla ilâve edilen 
1 177 kişinin çocuk, doğum ve ölüm yardımlarını karşılamak üzere konulmuştur. 

209 daki 310 620 lira fark maaş ve ücret tertiplerine bu bütçe ile yapılan münhallerden 
mütevellit % 5 emekli keseneği farkı. 

219 daki 614 100 lira fark genişliyen hâkim kadrolarmdaki üç aylık tahsisat farkı. 

301 deki 19 980 lira fark Temyiz teşkilâtının genişlemesi ve iş hacminin artması dolayısiyle ih
tiyarı zaruri görülmüş munzam yönetim masraflarından neşet etmektedir. 

302 deki 887 847 lira fark : 
Bu faslın 20 nci maddesindeki 376 000 lira ile 30 ncu maddesindeki 300 bin lira faz
lalık esas itibariyle 1955 yılında hizmete açılacak olan istanbul Adliye &uryı döşeme ve 
demirbaş karşılığıdır. (Taşra teşkilâtında demirbaş ve döşemenin takviyesi temenni 
olunur.) 
Bu tahsisatın artırılması yerinde mütalâa edilmektedir. 
Bu fasıldaki tahsisatın mütebakisi de artan ihtiyaçlardan doğmadır. 

303 teki 150 000 lira artan ihtiyaçlar karşılığıdır. 

804 teki 582 725 liralık eksilme seçimlerin gerektirdiği posta ücretleri bulunmak müna
sebetiyle bugün indirilmesi tabiî görülmüştür. 

305 teki 120 000 liralık fazlalık yeni kurulan vilâyet ve kazalardaki binaların kiralarını 
karşılamak üzere bütçeye bu yıl alınabilmiş olduğu gibi, Millî Korunma Kanunu hü
kümlerince hâsıl olacak yeni kira durumunu karşılamak üzere konulmuştur. 

306 daki 13 925 lira fazlalık kadroya ilâve olan mübaşirlerle merkezdeki hademelere elbise 
bedeli. 

307 .deki 479 700 lira fazlalık yeni Harcırah Kanununun gerektirdiği ilâveden neşet et
mektedir. 

• * 

308 deki 23 000 lira fazlalık personel kadrosundaki tezayütten doğmaktadır. 

309 31 deki 20 000 lira fazlalık yeniden dört ceza evi için satınalınaeak kamyonlar dolayısiyle 
32 işletme ve tamirat masraflarından neşet etmektedir. 
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10 daki 167 000 lira fazlalık kâfi gelmemekte ve esasen talebedilmiş bulunan (400) bin 
liralık bir münakaleyi burada navara almak gerekmektedir. Böylece bu maddeye 

400 000 
167 000 

233 000 
233 bin lira ilâvesi uygundur. 
Zira bütçe bünyesi içerisinde başka bir fasıldan tasarruf ve nakil mümkün değildir. 

deki 23 575 lira fazlalık müşahede altına alman hasta sayısının artmasının gerektirdiği 
masraflardır. 
darpta Grofoloji müessesesi unvanı altında fevkalâde münkeşif tevzii adalette yardım
cı rolü ifa eyliyen müessesenin inkişafını sağlamak ve hattâ bunun için bu faslın tah
sisatını artırmak yerinde olur. Bugün bu hizmeti Adlî Tıp Fizik tetkikler şubesi mü
dürlüğü ifa etmektedir. 

10 daki 1 612 432 lira fazlalık gıda maddeleri fiyatlarındaki fark yüzünden değişen ye
mek fiyatlarından neşet etmektedir. (194 ncü sayfadaki mukayeseli gerekçe) 
1954 te merkez ceza evlerinde iaşe 47 kuruş iken 50 ye çıkarılmıştır. (27 kuruş ekmek, 
20 kuruş gıda maddesi iken, bu yıl gıda maddesine 3 kuruş ilâve edilmiştir.) 
Hasta ve hücre mahkûmlarına verilen yemek 1954 te 100 kuruştan 125 e çıkarılmış
tır. 
Bölge ceza evi (Kayseri, Sinob, Edirne 2 180 mahkûm) mahkûmlarına geçen yıl 47 
ilâ 100 iken bu yıl 90 kuruş yemek. 
Bu yıl 15 000 mahkûma fazla olarak 23 kuruşluk fazladan gıda maddesi verilecek, 
böylece geçen yıl beherine verilen 27 kuruşluk ekmekle birlikte 50 kuruşa baliğ. 

20 Deki 35 000 fazlalık yeni teşkilât dolayısiyle ceza evi adedinin ve ilâç fiyatının artma
sı yüzünden olmuştur. 
(Halen ceza evlerinde 23 tane barem dâhili, 15 aded ücretli doktor vardır). 
Halen ceza evlerinde 34 yerde revir vardır. Yatak adedi 418 yatak vardır. 

10 Bu maddenin gerekçesinde (Bölge ceza evleriyle çocuk ıslah evleri) fıkrası maddi 
hatadan dolayı basım sırasında yanlış çıkmıştır. 
Bu fıkra (Bölge oeza evleriyle çocuk ceza evleri ve çocuk ıslah evleri) şeklinde dü
zeltilmek gerektir. 
Ceza evlerindeki hastaların ve bahusus veremlilerin tedavisi meselesidir. Bunun için 
merkezi veya dağınık hususi verem hastaneleri veya paviyonları ancak Sağlık Ba
kanlığı tarafından yapılmak gerektir. 
Bugünkü veremli hastaların hastalıkları hayatı ve muhiti için tehlikeli görüldüğü tak
dirde Usulün 399 ncu maddesi mucibince infaz cezası tecil olunur. 
Bunun haricinde olanlar Kayseri veya İstanbul'daki 60 şar yataklı hastanelerde te
davi görür veya nihayet bir kısmı da revirlerde tedavi olunurlar. Bu tutum hem has
talığın salgın karakterini çoğaltmakta ve hem de her türlü diğer tehlikeleri doğur
maktadır. Veremli hasta mahkûmların tam ve gerçek tedavilerini teminat altına alacak . 
âcil tedabirin ittihazı zaruri görülmektedir. 

30 Daki 1 000 000 liralık iazlalık, ceza evlerinin adedinin artması, kiraların yükselmesi 
ve yeni infaz sisteminin gerektirdiği binaların koğuş adedlerinin ziyadeliğinden neşet 
etmektedir. 
Battaniye, yeni ranza, yatak levazımı, elbise, ayakkabı ve sairenin karşılığı olarak 
konmugtur. 
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40 Daki (75 000) liralık fazlalık şevke memur jandarmalara üç lira yevmiye verilme
sinin ve ceza evlerinin artmasından ve nakil masraflarının artmasından mütevellit
tir. 

50 deki 40 000 lira fazlalık dört çocuk ceza evi ile bir çocuk ıslah evindeki hükümlü 
çocuklar miktarının artmasından neşet etmektedir. 

. 451 10 daki 40 000 liralık eksilme mer'i kanunlar külliyatı kitabı mubayaasından tenkis su
retiyle vazgeçilen miktardır. Zira m er'i kanunlar nam kitabından 49 500 liralık 300 
takım alınmıştır. Bunlar yeni teşkil edilmiş sulh hâkimleriyle Ağır ceza mahkemeleri-

, ne, Temyiz ve merkez teşkilâtına verilmiştir. 
Bâzı memleketlere tam takım düstur gönderilemediği için bu yola gidilmiştir. Halbu
ki maddenin sebebi vaz'ı daha ziyade yerli, yabancı hukuki eserlerin mubayaasıdır. 
Bu sebeple şunu da arza zaruret hâsıl olmaktadır ki, yukarıda satmalınan mer'i ka
nunlar kitabı için böyle büyük meblâğlar sarfı zarureti de gösteriyor ki, Adliye Vekâ
letinin teşebbüsiyle kanunların mer'i olanlarını olmıyanlarmdan ayıklamak suretiyle 

. bir yeni ve resmî kanunlar mecellesi çıkarmakta zaruret ve isabet bir kere daha teey-
yüdetmektedir. 

741 12 de (2 413 000) lira noksanlık geçen yılki tahsisattan Maliye Vekâletince indirilen 
miktarlardan neşet etmektedir. 1954 senesi programında inşası mukarrer 37 aded ka
za ve vilâyet ceza evleriyle 19 aded 32 şer kişilik hücre ve 10 aded atelye binası in-
şaası hususlarından hiçbirisinin inşasına başlanmamıştır. Bu yıl ise aynı program ka
bul edilmekle beraber, geçen 1954 yılma nispetle programın pek cüzi bir kısmının 
tahakkukuna yâni ancak birinci kısım inşaatı karşılamıya tevessül eylemek kabil, 
olacaktır. Yapılması icabeden 496 ceza evi inşa beklemektedir. Kaldı ki, bu prog
ram 1953 rayicine göre hazırlanmış olmakla 1955 bütçe tatbikatından alınacak netice 
pek cılız olacaktır. Hulâsa 1954 yılında türlü sebeplerden ve bahusus malzeme noksa
nı yüzünden programdaki hiçbir ceza ve ıslah evi inşa edilmemiş ve bu bakımdan 
mevcut tahsisat sadece tamirat ve ranza inşasına hasır ve tahsis edilmiştir. 

741 13 teki 1 436 500 liralık eksilme 1955 yılında Adliye Vekâletince yapılacak binalar 
karşılığı olarak Bayındırlık bütçesine aktarılması gereken miktardır. 

752 15 teki 6 000 liralık eksilme satmalmacak 4 kamyon bedelinden fazla kalan miktardan 
neşet*, etmektedir. 

Kısım II 

Temenniler 

Yüksek Encümenin malûmu olduğu üzere cemiyetin üssülesası adalettir. Bu husus, (adalet hü
kümranlığın temelidir = Eladil esasülmülk — Justicia fondamentum regnorum = Adalet devle
tin esasıdır) şeklindeki ifadelere büründürülerek ve insan cemiyetleri kadar eski bir gerçek veı 
hikmet şeklinde bir temel prensip sayılarak her seviyedeki insan topluluklarında merî bulunmuş
tur. 

Türk Milletlerinin binlerce yıldanberi cihan tarihinde oynadıkları rolde ve bugüne kadar kur
muş bulundukları sayısız hukuk devletlerinde yaşattıkları içtimai düzende, hiç şüphesiz, bu umde
ye bağlılıklarının tesiri başta gelir. Hele Anadolu'da sıra ile yaşamış olan Selçuk Türkleri, bun
lardan sonraki küçük devletlerde ve Osmanlı devleti ile nihayet bundan sonra kurulan Millî dev
lette yani Türkiye Cumhuriyetinde bu esas birinci derecede bir mânevi varlık temeli olarak muha
faza edilmiş ve devletimizin adalet prensibine bağlılıktaki sebat ve imanını en esaslı beka ve var
lık faktörlerimizden saymamız icabeylemiştir. 
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Bununla beraber memleketimizde, bilhassa son yarım asırda, fertler arasındaki içtimai vifak ve 

muvaııesetin yavaş yavaş gevşiyerek btı hal nizalarm mütemadi bir surette artmasın*, f« \m 
ise adalet tevzii kaziyesinde günden güne çoğalan ve halli büyük emek ve masrafları gerekti
ren birtakım müşkilâtı bais olmağa doğru yöneldiği de malûmdur. Bu cihet, bittabi son yirmi 
senedenberi, nüfusumuzun artış nisbetini de aşan bir suçluluk ve niza fazlalığını ve bu halin zaru-
ri bir neticesi olarak da dâva ve ihtilâfların ve binnetice adlî ve kazai teşkilâtımızın genişlemesini 
mucip olmuştur. 

Nizalarm böylece her yıl artarak dâva sayısını da çoğalttığı ve bunları karşılamak için giri
şilen tedbirlerin mahkemelerimiz teşkilâtında, hâkim ve müddeiumumi kadrolarında, avukat, noter 
gibi hukuk adamları sayısında da gittikçe mütevali bir şişkinlik meydana getirdiği de aşikârdır. 
Bu hususta bâzı rakamların burada verilmesi manalı olacaktır : 

Memleketimizde 1953 yılı zarfında hukuk ve ceza dâvaları olarak ceman, kaza mercilerinde, 
devirlerle birlikte 1 593 677 dâva mevcuttur. Bunlardan intaç olunaları ceman 971 581 dir, mü
tebakisi 1954 e devir olunmuştur. Müddeiumumiliklere intikal eden muameleler arasındaki yalnız 
tahkikat evrakı sayısının 542 990 ve sorgu • hâkimliklerine gelen muamelelerin ise 39 976 dan 
ibaret bulunduğunu zikrettikten sonra bundan çıkarılacak netice üzerinde dikkatle durulduğu 
takdirde : 

Memleketimizdeki, bu bir buçuk milyonu aşan senelik, yalnız dâva sayısının iki tarafındaki 
dâvâlı ve davacı adedinin fert olarak üç milyonu aştığı ve bir dâvada ilgili her ferdin hiç ol
mazsa ortalama beş altı kişiyi temsil eylediği farz olunursa nüfusumuzun büyük 'bir kısmının 
davalı ve davacı sıfatiyle yekdiğeriyle çekişme halinde bulundukları acı neticesine varılır. Bu 
ise halkımızın, bilhassa süpjektif hak ve haklılık, hakkaniyet ve adalet fikir ve duygusu, içtimai 
barış ve güven, âmme, halk ve millet menfaatlerini koruma bakımlarından devlet ölçüsünde açı
lacak bir kültür ve adalet kampanyası ile yetiştirilmeye ve tenvire ne kadar muhtaç bulundu
ğunu göstermeye kâfidir. Binaenaleyh irfan ve kültür müessese ve hizmetlerimize de adalet teş
kilât ve müesseseleri ve hattâ, kendi zaviyelerinden, ondan da bülük birtakım vazife ve mesuli
yetlerin terettübeylediğini istidraden arza zaruret vardır. 

Burada şunu da hatırlatmayı faydalı addetmekteyiz ki; yukarıki rakamlara, teşkilât itiba
riyle oldukça geniş olan idari ve malî kaza mercilerine gelen dâva ve ihtilâfları da hesaba ka
tarsak durumun ciddiyeti daha da artar. 

Dâvaların artışına müessir suç artışlarının kal arıklığı hakknda bir fikir verebilmek için şu ra
kamları da vermek yerinde olur. Memleketimizde adam öldürmek suçları 1948 de 2142, 1949 da 
2 312, 1950 de 3 909, 1951 de 4 120, 1952 de 2 947,1953 t'ö 3 072 sayısına ve nüfuzumuzun artış nis
petini çok aşan bir tempo ile yükseldiğini görmekteyiz. Bu sahada daha umumi bir rakam vermek 
gerekirse memleketimizde suçların sayısı her yıl üç binden fazla bir adette artış göstermektedir. 
Hukuk dâvalarmdaki artış temposu ise daha da yüksektir. Halbuki Garp memleketlerindeki suç 
artışı bizimkilerle kıyaslanamıyacak kadar düşüktür. Meselâ bizde senede mevcut altı bin zina dâ
vasına mukabil Almanya'da yalnız 10 dâva ve Şimal memleketlerinde hiçbir dâva mevcut de
ğildir. Bu münasebetle memleketimizde halen mevcut mahkûmlar sayısının 30 bin etrafında bu
lunduğunu da hatırlamak gerektir. 

İşte kaza teşkilâtımız da bu artışla muvazi oh rak genişleme yol ve temayülündedir. Bunlardan 
Temyiz mahkemesini ele alırsak, burada halen 14 daire ve bunlarda 14 reisi, 83 âza, bir başmüddei-
umumi ve 25 muavini ve bir de Temyiz Birinci Reisi olmak üzere ceman 124 kişilik bir kadro 
faaliyet halindedir. Bununla beraber Garp memleketlerinin böyle kazai murakabe vazifesiyle mü^ 
kellef müşabih mercilerine nispetle kıyas kabul edemiyecek genişlikte olan bu mahkemenin bile 
yıldan yıla mütemadiyen artarak gelmekte olan işleri tüketemiyecek durumda olduğu vakit vakit 
ileri sürülmektedir. 
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Memleketimizde kadro mevcutlarına göre hakn 3 358 adedine baliğ hâkim çalıştıran mahkeme

lerimizden Temyizin Hukuk ve Ceza clairelerine 1953 senesinde 164 437 iş gelmiş ve bunun ancak 
133 170 adedi intaç olunabilip mütebaki 31 267 «i 1954 yılma d'evrolunmuştur. Temyiz Müddei
umumiliğinin varidesi 77 413,, sadırası 69 649 dur. Temyizin Hukuk ve Ceza dairelerinin 1954 sene
sine ait 11 aylık varidesi ise 159 281 sadırasa 143 463 ve 1954 Aralık ayma devir miktarı 15 818 
den ibarettir. 

Memleketimizde 1954 yılındaki mahkemelerin aded itibariyle mevcudu 1 386 ve mahal itiba
riyle 670 tir. Bütün mahkemelerimizde işlerin sayısının mütemadiyen artmakta olduğu ve bugün
kü gidişle daha da artacağı tahmin olunmaktadır. Bu demektir ki, meselâ, Temyiz Mahkememizde 
de, bu müesseseye ahiren 12 âza ilâve edilmiş bulunmasına rağmen, işlerin daima artmakta olduğu 
kabul edilmek ve yakın bir gelecekte burada da yine bir genişlemek yapmak zarureti ile karşı 
karşıya bulunabileceğiz. 

Memleketimizde mevcut bu yüksek sayılı nizaların hallinde çalışanların miktarı hakkında da
ha tam fikir ve kanaat sahibi olabilmemiz için adalet mensubu bulunan ve yukarda zikredilen 
kadronun yanı başında diğer hukuk adamlarının sayılarına da burada bilmünasebe işaret etmek 
yerinde olur : 

Halen memleketimizde 5 176 avukat, 842 ruhsatnameli dâva vekili, 62 noter, 61 noter muavini, 
563 muvakkat salahiyetli noter ve nahiye mahkemelerinde, avukatlık ve dâvavekilliği vasfını haiz 
olmadan, çalışmaya mezun bir miktar hukuk adamı mevcuttur. Dâvavekilleri ve bilhassa avukat
lar sayısının gelecek yıllarda daha da artacağı ayrıca tahmin olunmaktadır. 

Bu hususta bir mukayeseye medar olmak için yabancı memleketlere ait birkaç rakam vermekte 
fayda olduğuna kaaniiz. Alman Temyiz Mahkemesinin iş hacmi 1953 yılında ceman 4<,736 sı ceza 
ve 2 565 i hukuk olmak üzere 7 301 e baliğ olmuştur. Bunlardan 3 979 ceza ve 1 429 hukuk işi 
5 408 i 1953 yılında yeniden gelen işlerden ibarettir. 

1952 senesinden 557 ceza ve İ 138 hukuk işi 1953 yılma devir edilmiştir. Bunlardan 3 822 ce
za işi senesi içinde neticelendirilerek mütebaki 914 iş 1954 e devredilmiştir. 2 565 hukuk dâva
sından da 1 139 iş intacedilmiş mütebaki 1 426 acled iş 1954 yılma devrolunmuştur. Federal Al
manya'nın bu yüksek mahkemesinde 6 sı hukuk ve 5 i ceza dairesi olmak üzere ceman 11 daire 
mevcut bulunmaktadır. Bizdeki îcra îflâs Dairesi ile Ticaret Dairesi de ayrıca mevcut değildir. Bu 
dairelerden her birinde bir reis ve 4 âza ile lüzumu kadar raportör âza çalıştırılmaktadır. Halen 
Alman .Temyiz (Federal) Mahkemesinin reis ve âza adedi 100 ü tecavüz etmemektedir. Nüfus sa
yısı bizimkinin üç mislinden az olmîyan ve ekonomik hareket ve faaliyet itibariyle dünya ölçüsün
de birinci sınıf memleketlerden sayılan Federal Almanya hakkındaki bu kısa mâruzât ile memle
ketimiz hakkında yukardan beri verilen bilgilerin karşılaştırılması neticesinde varılacak kanaati 
tesbit Sayın Encümenin yüksek takdirlerine mevdudur. 

imdi, memleketimizde mütemadiyen artan nizaların ve bunları hal için devamlı genişleme is
tidadı gösteren adlı ve kazai teşkilâtımızın faaliyeti yukarıki vakıalar ışığında dikkatle mülâhaza 
edildiği takdirde keyfiyetin içtimai ve iktisadi hayatımızdaki inikasları üzerinde durmamak kabil 
değildir. Gerçekten, bu durumda adalet tevzii faaliyetinin sürat, selâmet ve emniyetinde mâruz bu
lunulan güçlükler yüzünden içtimai ve iktisadi hayat ve bünyemizde bâzı zararlı neticelerin doğmuş 
olması mümkündür. 

Bu münasebetle şunu da arza lüzum görüyoruz ki : Atatürk'ün bu millet ve memleketi muasır 
Garp memleket ve milletleri seviyesine ulaştırmayı istihdaf eyliyen inkılâplarının temeli hukuki in-
kılâbımızdır. Ancak, Avrupa örneklerine göre kurulan yeni hukuk düzenimiz seyesihdedir ki, Şark
lı memleketler ve milletler camiasından çıkıp modern ve rasyonalist hukuku rehber tutan Garp 
medeniyet ve milletleri camiasına katılmak kararımızı tahakkuk yoluna koyduğumuzu dünyaya res
men ilân etmiş bulunuyoruz. 



— 110 — 
Bununla beraber §u ciheti de itiraf etmeye mecburuz ki, Cumhuriyetin eski yıllarında ve hattâ 

1950 yılma kadar bu yönlerden vâki çalışmalarımız, daha ziyade, dış muhtevaları bakımından, 
ehemmiyet arz etmiş olan birtakım karar ve iddialar mahiyetini taşıyan emeller merhalesinden Öte
ye pek geçememiştir. Bunun en bariz delili ise, modern ve Garplı bir devlet bulunduğumuzu iddia 
eylemiş olmamıza rağmen, 1923 yılından 1950 yılma kadar da, içtimai ve hele iktisadi iç bünye 
bakımından cemiyetimizin temeline müessir ve büyük halk kütlelerinde zihniyet ve tefekkür değişme
sini bildirir bir cezri ilerleme kaydedemeyişimizd ir. Gerçekten memlekete getirdiğimiz Garp memle
ketleri ana kanunlarını aile ve cemiyet nizamımızda modern Garp insanının anlayış ve davranışım 
harekete getirecek surette tatbik edememiş ve fiilen bilhassa iktisadi bakımdan da Şarklı kalarak 
yurdumuzu iktisaden gelişmemiş veya geri kalmış (Economiquemnt sous - developpe) memleketler 
durumundan kurtarmak için gerekli hamleleri bu devre zarfında da yapamamışızdır. 

Halbuki modern Türkiye'nin muasırlaşma ve medeni milletler seviyesine ulaşma emelleri, bir 
taraftan, büyük ölçüde bir iktisadi kalkınma hamlesini zaruri kıldığı gibi, diğer yandan da, içti
mai inkılâplarımızdan bilhassa hukuki nizamımızı adalet, hakkaniyet ve ahlâk kaideleri esaslarına 
fiilen dayandırmak suretiyle, hakkına razı, fertler ve vatandaşlar hakkında ve bahususu devlet 
ve hükümeti hakkında yardımlı, anlayışlı, munsif, müsamahalı ve dürüst, iç ve dış âleminde ba
rışık, yapıcı ve yaratıcı birtakım: vatandaşlar heyeti meydana getirmeye doğru büyük hamleler 
yapmaya mecbururz. Bu felsefi tefekkürün, milletimizin maddi ve iktisadi hayatını ilgilendiren 
safhası 1950 yılından bu yana gerçekten harekete getirilmiş bulunmaktadır ki biz bu hali isabet
li bulunduğuna inandığımız, iktisadi uyanış tabiriyle ifade etmek istiyoruz. Hakikatta Türk in
sanı bugün artık bir ekonomik dürtmenin tazyiki altında hamleli hareketlere doğru yola çıkmış 
bulunmaktadır. îşte iktisat ve teknik gelişme ve eihazlanma alanlarındaki bu faaliyet ve ham
lelerimizi hukuki ve kültürel nizam alanına da teşmil etmiye ve iktisadi uyanışın yanıbaşmda 
içtimai uyanış vetiresini de birlikte ve muvazi yürütmek zaruretindeyiz. Ancak, böyle bir ham
leli uyanış faaliyetinin sonundadır ki yabancı memleketlerden iktibas eylemiş bulunduğumuz 
hukuki ve içtimai müesseselerimiz gerçek ve asli hüviyetlerini iktisabedecek, cemiyetimiz bün
yesinde iyreti gibi duran yeni cemiyet ve aile nizamımız, fertlerimizin muasır medeni milletler 
fertleri seviye ve zihniyeti ile mücehhez ve yaratıcı birtakım insanlar camiası olarak ortaya çı
kacaktır. 

Binaenaleyh, demokrat iktidarın Türkiye'nin, ekonomik ve teknik sahalarda bütün kaynakla
rını harekete getirerek ve onu büyük ve ileri hamlelerin tam ve gerçek şartları içerisine soktu
ğu; ve ona garp dünyasının, bir asırdan beri adım adım ve zahmetle katedebildiği iktisadi in
kişaf merhalelerini beş on yıllık kısa devrelerde, milletçe telâfi ettirmek imkânını sağlamak su
retiyle tekaddüm şerefini ve hakkını kazandığı gibi, aynı iktidarın, içtimai ve hukuki inkılâp
ları hakkiyle hazmetmiş medeni ve yüksek bir içtimai topluluk yaratmak yolunda da, hamleli' 
birtakım millî gayretlerimizi uyandırmak ve bunun neticelerini almak hususundaki şerefli ve 
liyakatli tekaddüm hakkı müsellemdir. Halen rüemleketimizde bu yoldan yapılması gerekli faa
liyetlerin şartları ve icapları mevcut bulunduğuna asla şüphe edilemez. Gerçekten ekonomik alan
da, iktidarımızın düşünen, yürüten ve tahakkuk ettiren sistemli, kararlı ve bilhassa imanlı icra
atının ve hamlelerinin hukuki ve içtimai nizamımızdaki aksaklıkları gidermek hususundaki faa
liyetlerinin tam ve kâmil bir surette muvaffakiyetini engelliyecek hiçbir sebep ve kuvvetin mev
cut olamıyacağı bedihîdir. 

Bütün bu hukuki ve içtimai düşünceelrin ve hususların gerektirdiği faaliyetlerin ifası ve va
zifelerin ihdası bakımından ihtiyari icabeyliyen maddi fedakârlıkların da, ekonomik uyanışımızın 
gerektirdiği hamleli ve geniş faaliyetlerin karşılanmasında olduğu gibi, esirgenmeden ihtiyarına 
zaruret bulunduğu hususunun ehemmiyetine de burada işaret etmek yerinde olur. 

Mebde ve mülâhazalardan hareket ederek, adalet teşkilât ve müesseselerimizde bâzı ıslahatın 
yapılmasını ve bâzı tedbirlerin alınmasını lüzumlu ve faydalı görmekteyiz. 
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Bu münasebetle bir başka mühim noktaya daha işaret etmek lâzımdı ki : Bu kabil ıslahat 

ve tedabirin ittihazından maksadın, işlemekte olan adalet ve kaza sistem, teşkilât ve müessese
lerimizde sadece, onun daha seri ve daha emin bir surette işleyişini hedef tutan bünyeye uygun, 
tatbikat ve tecrübelerimizden ve ilmî gerçeklerden mülhem birtakım tedabir ve ıslahata tevessül 
eylemek olduğu hususudur. Zira, bu bakımdan neticeye daha seri ve daha emin bir surette ulaş
tıracak olan anlayış Garp cemiyetlerinde olduğu gibi, bizi de en ileri ve mânevi muvazeneye sa
hip, dürüst, hakkına razı fertlerden müteşekkil insanların vücuda getirdiği bir cemiyet anlayışı 
yani böyle birtakım insanların cemiyetimizin özü ve temel unsuru yapılması hususundaki iman 
ve anlayıştan ibarettir. 

• • • 

Adalet cihaz ve sistemimizin gelişmesinde alınacak tedbirlerin bir kısmı uzun vadeli tedbirler
dir. Meselâ adlî kanunlarımızın, tatbikat ve tecrübelerin bize öğrettiği hakikatlardan mülhem ol
mak suretiyle ıslah ve tadili keyfiyeti gibi. 

Bu hususta Adliye Vekâletince başlanmış olan ehemmiyetli çalışmaların devam ettiğine ve bu 
gayretlerin daha seri ve emin bir surette semere verebilmesi için Büyük Millet Meclisindeki ham
leli ve yapıcı çalışmalar safhasının hızlandırılması lüzumuna, bilmünasebe, işaret etmek isteriz. 
Buna mukabil, diğer bâzı tedbirlerin ise, daha ziyade âcil ve derhal tevessülü gerekli münferit 
tedbir ve müdahalelerden ibaret tedbirler cümlesinden bulunduğunu ifade edebiliriz. 

Bu kabîl âcil tedbirler arasında; Adalet kadrolarında çalışan hâkim, müddeiumumi ve diğer per
sonel gibi vazifelilerle avukat ve dâvavekili gibi hukuk adamlarının meslekî yetiştirilmeleri mese
lesi en ehemmiyetli bir mesele olarak ele alınmak icabeder. Zira, ne olursa olsun adalet tevzii ka
ziyesinde muvaffakiyet ve ileriliğin en mühim unsuru insandır. Yani iyi bir hâkimin adalet vazife
sinin ifasında başlıca rolü ifa ettiği ezeli hakikatinin hilafını isbata imkân yoktur. Gerçekten iyi 
bir hâkim veya icra adamı elinde en kötü kanunların bile çok feyizli ve hayırlı neticeler doğuran 
bir tatbikata mazhar olabildiği insanlığın uzun tecrübeleriyle sabit bulunduğu gibi Garbî mütekâ
mil cemiyetlerinde de bu kaziyenin isbatma yarıyan misallerle bugün bile rastlamak kabildir. 

îşte bu mülâhazalara dayanarak, Adalet bütçesinin tetkiki vesilesiyle ve yukarki görüş ve en
dişelerin ilhamiyle aşağıdaki tedbirlere işaret etmeyi lüzumlu sayıyoruz. Heyetimiz kendisine veri
len vazifeyi hakkiyle ifa edebilmek için Adliye bütçe lâyihasını tetkik ile yetinmeyerek, bu müna
sebetle hem 1954 yılının bütçe tatbikatı üzerinde de, gerektikçe durmuş ve hemde, memleketimiz
de adalet tevzii vazfesinin varmasını özlediğimiz mükemmeliyetin her türlü vasıta ve imkânlarını 
da göz önüne alarak, bundan böyle daha ziyade tekemmül ve inkişaf ettirilmesi yoliyle vatandaşlara 
daha faydalı kılınması maksadını istihdaf eyliyen bâzı tasavvur ve temennilerini bu rapora dercey-
lemeyi lüzumlu telâkki etmiştir. 

Binaenaleyh Adalet bütçesi teklifinde, hizmetlerin selâmetle cereyanı bakımından ikmali lâzım 
telâkki edilen hususlarla yapılması icabeden tadiller yukarıda işaret edilmekle beraber aşağıdaki 
umumi esasların arzına da, adalet tevziinde selâmet, sürat ve emniyet ve adliye hizmetinin bir dev
lette taşıyacağı mâna ve ehemmiyet, ve bu hizmetin ifasiyle mükellef olan vekâletin vazifesinin 
mahiyet ve bünye ve şümulü bakımlarından, uygun mütalâa edilmektedir. 

A) Adliye Vekâleti, bir memlekette daha ziyade bu memleketin içtimai ve hukuki nizamını 
sevk ve idare eden kanunların ve nizamların birinci derecede yapıcısı, hazırlyıcısı, nâzımı ve tat-
bikçisidir. Bu itibarla her memleketin cemiyet düzenini emniyet ve ahenk içerisinde bulunduracak 
başlıca salahiyetli ve vazifeli merci odur. Esasen bu anlayışın neticesi olarak, memleketimizde de 
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu, îcra Kanunu, Ceza ve Hukuk Mu
hakemeleri Usulü kanunları, Avukatlık ve Noterlik kanunları gibi, içtimai nizamımızın maddi ve 
usuli ana kanunlarım ihzar, sevk ve bunların tatbikini sağlamak vazifesi ona aittir. Adliye Vekâle-
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tinin bu tabiî ve kanuni vazife ve mesuliyet durumunu karşılamak ve içtimai ve iktisadi düzenimi
zin selâmet ve emniyetini geliştirecek bir faaliyet tutumu içerisinde bulunmkla berber kendisine 
düşen hizmetin istenilen gayeye ulaşması bakımından vazifesinin daha geniş bâzı faaliyetleri kucak
ladığını da kabul etmek gerektir. Binaenaleyh Adliye Vekâleti, ileri ve medeni dünya memleket
lerinin çoğunda olduğu gibi, bizde de yalnız adlî kanunların değil aynı zamanda bütün kanunların 
ve nizamların ihzar, sevk ve tatbikında idare edici, aydınlatıcı ve binnetice hukuki ve içtimai niza
mımızın bütün hukuki kaynakları arasında, rasyonel bir gelişme ve ahenk sğlayıcı fonksiyonu ifa 
etmek ve taknin sistemimizin gelişmesine yardımcı ve rehber rolünü oymak mevkiinde bulunmak 
gerektir. 

Bu bakımdan üzerinde durulması lüzumlu görülen tedbirler olarak şu noktalrın arzına zaruret 
görülmüştür. 

A) Anayasamızı ve kanun yapma hususundaki hukuki esaslarımızı hiç zedelemeden taknin 
sistemimizin teknik ve usullerinde bâzı ıslahat ve değişikliklerin yapılması zruretine kaani bulunu
yoruz. Şöyleki, şu anda miktarı 6500 etrafında bulunan kanunlarımızla, kararnameler, nizamna
meler, talimtname ve talimat kabilinden sayısız birçok mevzuatımızın ıhzarmdaki içice girifttik ve 
irtibat hattâ bunların tazmininde takibedileıı yarayışsız teknik ve metot yüzünden arz ettiği kar
gaşalık dolayısiyle, bunlar artık kolay kolay ihatası kabil ve suhuletle tatbik edilebilecek bir mer-
zuat manzumesi olmaktan çıkmıştır. Bu hal kaza organlarımızın en yükseği olan Temyizin Birinci 
Reisi tarafından 1953, 1954 Adalet yılının açılışı vesilesiyle şöyle ifade edilmekte idi : «Kanunla
rın günden güne çoğalması, hukukçuları ve kanunları tetkik ve tatbikle mükellef olanları mevzua
tımızı ihatada zorluklarla karşılaştırmaktadır. Bugün hangi kanunların hangi hükümlerinin meri 
olduğunu, hangilerinin yürürlükten kalkmış bulunduğunu tâyin hakikaten müşkül bir iş halini al
mıştır. Bu müşkülleri brtaraf etmek için resmî ve ilmî bir heyetin bir an evvel teşkiliyle işe baş
lamasının temini temenniye şayandır.» 

Temyiz Birinci Reisinin, bu işlerin iktiza ve ıstırabını en çok duyacak mevkide bulunan bir 
şahsiyet olarak belirttiği bu zarureti biz ayni zamanda, başka bakımlardan da teyidetmek lüzumu
nu hissediyoruz. Şöyleki : Bugünün en ileri demokrasilerinde kanunlar yalnız onları tatbik ve ic
ra edenlere yani hâkimlere ve icra ve idarenin uzuvlarına değil ayni zamanda ve daha ziyade hal
ka, yani iş, işlem ve hareketlerini onlara uydurmakla mükellef olan bütün vatandaşlara hitabet-
mek mevkiindedir. Bundan dolayı kanunların, lisan, hazırlanış metodu, terim sistemi, taknin tek
niği ve hattâ neşir vesait ve imkânları noktasından, halka en kolay ve en iyi surette fayda sağ-
lıyacak mahiyetti ve ahenkli bulunmaları icabeder. Ancak bu sayededir ki, kanunu bilmemenin 
mazeret sayılamıyacağı prensibi de gerçek mânasını kazanmış olur. Bugün memleketimizde her 
tüllü içtimai ve iktisadi imkânları halk için ve kalabalık kütleler lehine teşkilât ve inkişafa maz-
har kılma hamleleriyle harekete geçen yeni iktidarın bu anlayışının tecellilerini hukuki nizam ala
nında da ele almak ve binnetice bu yönden de takaddüm şeref ve hakkını haiz bulunduğunu 
meydana koymak gerekmektedir. Bu itibarla Adliye Vekâletinde, bu maksatların husulünde mü
essir yardımlar yapabilecek resmî ve ilmî bir heyetin kurulması ve bunun, icabında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ve Başbakanlığa bağlı ve kanunları tedvin işinde ilızari bakımdan vazifeli 
daireler ile de tevhit veya iş birliği haline getirilmesi doğru olur. Böyle resmî, ilmî ve müstemir 
bir heyete şimdilik şu vazifelerin verilmesi yerirde olur : 

1. Bâzı medeni ve ileri memleketlerde son yıllarda yapıldığı gibi bizde de halen mer'i olan ka
nunlarımızı ve diğer mevzuatımızı kısa bir müddet içinde tarıyarak bunların mer'i olanlarını oi-
mıyanlarından ayrıp, sistematik bir yeni düstur içerisinde toplamak ve neşreylemek vazifesi bu su
retle evvelâ, bugün içinden müşkilâtla çıkılabilen mer'i-ve gayrimer'i hükümler lâbirentinden çı
kılmış ve kurtulunmuş olur. Saniyen, bu faaliyet ayni zamanda bu yeni düsturdan sonra çıkarıla
cak kanunların artık mehmaemken tek metinli kanunlar halinde çıkarılması hususunda, taknin 
tekniği bakımından, yedici, yol gösterici ve uyarıcı bir rol oynar. Zira bundan böyle artık gerek 
hükümet ve gerekse mebusların teklif edeceği kanunlar evvelâ, sırf ilmî ve istigari endişe ve tak-



— 113 — 
nin tekniği kolaylığı istihsali maksadiyle bu kabilden parlâmento dışı bir heyetten geçirilmekle 
mevzuat arasındaki ahenk ve münasebet daha ziyade sağlanmış olur. 

2. Bu heyet memleketimizdeki kanun teklifi ve taknin faaliyetlerini, kazai tatbikatı, mem
leket içinde veyahut da dışarda ve bilhassa İsviçre, Almanya ve İtalya gibi memleketlerdeki 
doktirin inkişaflarını takibedecek ve böylece de hükümetçe çıkarılacak kanun tasarılarını hazır
lama veya kendisine havale edilenleri tetkik ve bunlar hakkında mütalâalarını beyan etmek, Bü
yük Millet Meclisinde mebusların teklif eyledikleri kanun lâyihalarını Başvekâlet kanaliyle ken
disine vâki havalesi üzerine tetkikat ve mütalâatım yerine getirebilmek hususunda mücehhez bir 
merkez vazifelerini de görecektir. 

3. Böyle resmî ve ilmî bir heyetin diğer bir fonksiyonu da memlekette adalet tevzii vazifesini 
yürüten bütün yüksek adlî, idari ve malî kaza mercilerinin ve hattâ, gerektikçe, her türlü dere
ce mahkemelerinin prensip kararı mahiyeti arz eden içtihat ve kararlarını cem ve telfik etmek 
ve bu maksadın husulü için de, ileri Garp memleketlerinde carı olan usule uygun, muntazam ve 
sistematik bir kararlar mecmuası neşretmektir. Böyle müstemir ve sistematik bir kararlar mec
muası Cumhuriyetin büyük ana kanunlarının iktibas ve isdarı yollarına da irca olunmak suretiyle 
1926 yılından başlattırılmak yerinde olur. Bu suretle her türlü yüksek kaza mercilerimizin içine 
düşmüş ve düşmekte devam eylemiş bulundukları gayya kuyusundan çıkarılarak her an, herkesin 
elinin altına verilmek imkânı sağlanmış olacaktır ki, bu faaliyetin ifası bilhassa mahkemelerimizle 
hukuk adamlarımızın çalışmalarında pek büyük kolaylıklar ve isabetler sağlıyacağı izahtan müs
tağnidir. 

4. Böyle resmî ve ilmî bir heyete verilebilecek bir diğer vazife de kanunlarımızın neşir ve 
ilânı vasıtalarmdaki lüzumsuz tekerrürleri, maddi israfları ve durumun ıslahına matuf bütün gay
retlere rağmen halen mevcut ve maksada yarayış uz mevzuat yayımı vuzuhsuzluğunu ve kargaşalığını 
ortadan kaldırmaktır. Yüksek Heyetin malûmu olduğu üzere kanunlarımız resmî mahiyeti haiz 
olan yalnız Resmî Gazete ile yayınlanmakla kalmaz vakıa Türkiye Devletinde ihticaca salih yegâne 
resmî metin kaynağı bu gazetedir. Fakat Türkiye Büyük Meclisince ısdar edilen her kanun daha 
birçok yerlerde yayımlamaktadır. Gerçekten bütün kanunlar ister istemez zabıt ceridelerinde de yer 
alırlar. Fakat asıl bunun ve Resmî Gazetenin dışında kanunlarımız bir de Büyük Millet Meclisince 
Kavanin Mecmuası şeklinde ayrıca neşrolunmaktadır. Bunlardan başka Başvekâlet Kanunlar Mü
dürlüğünün bu neşriyata ilâveten düstur adı altında kanunlarımızı neşreylediği malûmdur. İş bun
larla da bitmez zira Başvekâlet Kanunlar Müdürlüğünün bâzı kanunları neşir ve ilân formalitesinin 
ifası vazife ve maksadiyle yayımladığını, birçok bakanlıkların kendilerini ilgilendiren mevzuatı ka
barık ve büyük birtakım kolleksiyonlar halinde neşreyledikleri de bir hakikattir. Kaldı ki, hususi 
teşebbüsler eİiyle yapılan birçok kanun metni neşriyatı da vardır. Meselâ, bu bakımdan Sicilli Ka
vanin, Ec îp Kemal tarafından vaktiyle neşredilmiş olan kanunlarımız, ayni zatın daha sonra neşrey
lediği iki ciltlik tek metin kanunlar ve son yıllarda altı cilt içerisinde bâzı hâkim ve hukukşinasla-
rımız tarafından, neşredilen mer'i kanunlar adlı eser ve daha nice nice müteferrik kanun metinleri 
ve kolleksiyonları neşriyatını nazara alırsak bu yolda resmî ve gayriresmî kaynaklardan ne büyük 
maddi ve mânevi servetler- ve emekler harcandığı ve binnetice böyle aklı mahza aykırı bir yolun 
yıllardan beri nasıl devam edebildiği akılları şaşırtır. Kaldı ki, işarte eylediğimiz bu yeni müessese 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başvekâlet Kanunlar Müdürlükleri vazifeleriyle de iş birliği 
etmek veya bu müesseselerde maksada uygun bâzı yeni tadiller düşünmek suretiyle arz ve tasvir 
olunan müşevveş durumu ıslah edebilecek bir maksadın istihsaline de yarıyacaktır. 

b) Yukarda a harfi altında ileri sürülen tekliflerin istihdaf eylediği hizmetlerin ifası Adliye 
Vekâletinin uzvi fonksiyonuna daha fazla yaklaştıracak ve ona, böyle resmî ve ilmî bir heyetin 
vazifelerinin ifası verilmek suretiyle, âdeta içtimai ve hukuki nizamımızın düşünen, araştıran, 
ahenk sağlıyan kafası rolünü de kazandıracaktır. 

Binnetice bu yollardan mevzuatımızın ayıklanması, ıslahı ve dolayısiyle taknin sistemimizin ge-
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lişmesi sayesinde demokratik devlet nizamına doğru iktidarımızın taşımakta olduğu zihniyet ve 
umdeye de günden yüne fazla yaklaşılmış; olacaktır. 

Yukarda verilen izahat ve bu vazifeleri ihdas hususundaki temenniler bizi ister istemez esasen 
diğer bakımlardan da sevkı lüzumlu görülen bir1 Adliye Vekâleti yeni teşkilât kanunu lâyihası 
ihzarına götürdüğü aşikârdır. 

B) Adalet sistemimizin, halk hizmet ve menfaatlarmın hakiki hadimi olduğu ve adalet tevzii 
esasının yurdumuzda hiçbir gölge ve şüpheye mahal bırakmadan tahakkuk ettirmiş bulunduğu 
şuurunun ve inancının halkımızda gün geçtikçe daha fazla yaratılması ve yerleşmesi iktidar ve 
idaremizin başlıca şiarıdır. Binaenaleyh adalet sistemimizde bu maksatların istihsaline yarıyacak 
ve alınması gerekli tedbirler ve tevessülü zaruri ıslahatın tahakkuk ettirilmesi bir emri tabiîdir. 
Bu bakımdan üzerinde ehemmiyetle durulması gerekli bir nokta da adalet tevzii kaziyesinde te
mini arzu olunan sürattir. Bu esasın tahakkuku şüphesiz, külli deva karakterli bir tek veya bir
kaç tedbir veya ıslahatın değil, belki de, pek çok tedabir ve icraatın eseri olabileceğinde şüphe 
yoktur. Binaenaleyh yukarda işaret ettiğimiz veçhile Adliye Vekâletinin mühim ana kanunları
mızın ıslahı yolundaki uzun vadeli ve ayni zamanda tahakkuku müşkil tedbirlerin neticelerini ve 
verimlerini beklerken bugün adalet tevziinin sürat ve emniyetine müessir bâzı münferit ve âcil 
tedbirlerin alınması lüzumuna da kaani bulunmaktayız. Zira bugün memleketimizde, adalet tevzii 
işinde vatandaşın adalet teşkilâtından beklediği ve istediği şey hakkının mevcut olup olmadığı hu
susunun en seri ve emin bir şekilde meydana çıkarılmasını dilemekten ibarettir. Gerçekten bu ba
kımlardan üzerinde hassasiyetle durulması gereken meselenin, dâvaların intacının her türlü kaza 
mercilerimizde çok uzun ve bıktırıcı bir zaman aldığı ve bu yüzden de vatandaşın zarar ve ıstı
rap çektiği keyfiyetidir. Meselâ, yüz liralık bir dâva peşinde yıllarca uğraşan ve alacağının bir
kaç misli masraf ihtiyarına mecbur olan bir davacı yatandasın içinde bulunduğu ruh haletinin 
tahliline bile ihtiyaç yoktur. Adalet tevziinde istenilen bu sürat ve emniyetin tam ve kâmil bir 
surette sağlanması için yukarda da işaret edilen ve ana kanunlar bakımından girişilecek esaslı ve 
uzun vadeli ıslahatı beklerken şimdilik alınması gerekli diğer münferit ve âcil tedbirlere şöylece 
temas etmek isteriz : 

a) Adalet personeli bakımından tedbirler : 
Adalet dağıtımı faaliyetlerinin dinamik ve her türlü terakki inkişaflarına intibakı sağlıyan un

suru şüphesiz hiç şüphesiz insan unsuru yani hâkimler ve hukuk adamlarıdır. Bu itibarla adalet 
sistemimizde gelişme ve ıslahattan bahsederken ilk akla gelen şey ehliyetli ve iyi hâkim yetiştir
mek olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak gerektir. Zira, bilindiği gibi iyi hâkimler elinde 
kötü kanunlar bile çok mükemmel tatbik bularak mutlak adalete yaklaşmaya sâi en tatminkâr 
bir adalet tevzii sistemi meydana gelebilir. îşte bu sebeplerden dolayı gerek Temyiz Mahkemesi 
ve gerekse derece mahkemeleri için liyakatli, iyi hâkimler yetiştirmek hususunda yeni tedbirlere 
tevessül eylemek zarureti karşısındayız. Zira, itiraf etmek lâzımdır ki, bugün adalet sistemi per
soneli içerisine biz, sadece hukuk tahsili görmüş ve fakat kendilerine hiçbir esaslı meslekî olgun
luk ve ehliyet terbiyesi verilmemiş gençleri atıvermekteyiz. Unutulmamak gerektir ki, ileri Garp 
memleketlerinin hemen hepsinde hukuk tahsili sahibine sadece bir akademik pâyeyani lisans ve
ya doktora payesi verebilip devlet hizmetine.* ve bahusus hâkimlik meslekine sülük için tek başı
na ne hak ve ne de salâhiyet bahşeder. Bu itibarla hâkim olabilmek için ayrıca maksada uygun 
bir yetiştirme usulü ve bunun neticesinde de ciddî bir imtihan geçmek zaruretini kabule mecbu
ruz. îşte bu sebeplerle: 

1. Evvelemirde hâkimlerin stajı üzerinde durmak istiyoruz. Yaptığımız tetkiklere ve edindi
ğimiz kanaata göre bugünkü hâkim namzetlerini yetiştirme sisteminden fazla bir fayda temin edi
lememektedir. Mahkemeler nezdindeki staj yetiştirme hedef ve usulüne bağlı birtakım esaslarla 
idare edilmediği cihetle hem gayrikâfi ve hem de amelî faydası mahduttur. Binaenaleyh ya bu staj 
müessesesini maksada uygun bir şekilde ıslah etmek veya hâkimlik meslekine alınacak hukukçu-
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lan merkezde kurulacak akademi mahiyetli müesseselerde yetiştirmek ve onları bilhassa tatbiki 
ve amelî yönlerden teçhiz ederek hukuk meselelerini halle alıştırmak gerektir. Başka bir ifade ile 
genç hâkim namzetlerini bir taraftan mevcut bilgilerini hayatın her sahasında sık sık tesadüf edi
len hukuki hâdiselerin hallinde kullanmaya alıştırmak, diğer yandan da onları meslek hayatına 
hazırlayıcı bir nevi çıraklık hizmetine tâbi tutmak gerektir. Bu münasebetle şu hususu ehemmi
yetle arza zaruret vardır ki, hâkimlik aynı zamanda en ince bir sanattır. Hattâ keyfiyetin böy
le olduğu ve bu sebatın hâkim namzetlerini tıpkı terzilik, kunduracılık... gibi sanatlarda olduğu 
üzere öğretilmesi lüzumu ileri bâzı Garp memleketlerinin ana kanunlarında ha^en kabul edilmiş 
bir keyfiyettir. 

Bu suretle yetiştirilecek hâkim namzetlerini, aynı zamanda pratik bilgilerinin artırılması ve 
hâkimlik sanatının onlara öğretilmesi bakımından meselâ Temyiz Mahkemesinde çalıştırılmaları 
da düşünülebilir. Hulâsa halen cari olan staj usulü hâkimleri yetiştirme sistemini karşılıyabile-
cek kifayette mütalâa olunamaz. Bu dağınık ve maksada uygun bir yetiştirme usulüne bağlı bulun-
mıyan mekanizmayı ıslah ederek yeni bir hâkim yetiştirme fideliği veya fidelikleri tesisinde katî 
zaruret vardır. Böylece meselâ iki senelik yetiştirme devresinde namzetlerin durumu iyice muraka
be ve sonunda da ciddî bir imtihana tâbi tutulmak suretiyle maksada ulaşılabileceğine kani bulun
maktayız. 

2. Hâkimlik sınıflarında ihtisasa yer verilmek gerektir. Bugün için hiç olmazsa Hukuk ve Ceza 
kısımları iki ihtisas şubesi olarak alınmalı ve namzetlikten hâkim muavinliğine alınacak hâkimlerin 
bu andan itibaren bu ihtisas şubelerinde yetiştirilmeleri itina ile takip olunmalıdır. Böylece Temyiz 
Mahkemesine gelecek hâkimlerin de bu ihtisas esasına göre alınması gerekmektedir. 

3. En küçük bir mahkemede dahi istikbalde en a^ağı biri hukuk diğeri ceza hâkimi olmak üze
re iki hâkimin bulundurulması keyfiyetini adalet tevzii kaziyesinin selâmet ve emniyet esaslarından 
olduğu kabul edilmeli ve bu maksada uzun da olsa ulaşmayı âdeta bir ideal şeklinde kabul eylemeli
dir, 

Bittabi bu husus esasen Usul kanunlarımızda kabul edilmiş olan müctemi hâkim esasının da sağ
lanmasına doğru bizi tahrik ve teşvik eylediği aşikârdır. 

4. Temyiz Mahkememiz, üzerinde itina ile durulması lâzımgelen bir müessesemiz bulunduğu 
izahtan müstağnidir. Dairelerini ve âza adedini mütemadiyen büyüterek genişliyen bu müessesemi
zi mütekâmil ve müstakar bünye ve teşkilâtlı bir statüye kavuşturmak zorundayız. Zira bugünkü 
kadrosiyle bu müessesemizi, nüfus nispetleri muhafaza edilmek suretiyle, medeni dünya memleket
lerinin hiçbirisinin müşabih teşkilâtiyle mukayeseye imkân yoktur. Şu halde birçok bakımlardan bâzı 
ıslahat yapmak müessesenin daha teminatlı ve daha verimli çalışabilmesi imkânları üzerinde dur
mak yerinde olur kanaatindeyiz. Bu hususta varit olan bu kabîl umumi mülâhazalardan sonra Tem
yiz .Mahkememiz bakımından şu noktaların da arzını lüzumlu bulmaktayız : 

Bu müesseseye azayı ihtisaslarına göre tevzi hususunu sağladıktan maada buradaki raportörlük 
hizmetinin üzerinde de durmak gerektir. Gerçekten iyi yetişmiş, kıdemli hâkimler arasında faali
yetleriyle temayüz eyliyenleri temyiz mahkemesine bol miktarda raportör olarak almak yerinde 
olur. Böylece bu raportörler için burası aynı zamanda bir yetişme W3 inkişaf sahası teşkil ede
bileceği gibi, temyizin artan veya eksilen iş hacmiyle mütenasip bir şekilde personel sayısına 
tasarruf eylemek imkânı sağlanmış .bulunur. Yani bu yoldan yürünerek, mütemadiyen daire ve âza 
artırmak işi bir tarafa bırakılmak çaresi de brlunmuş ve hattâ gelecekte, belki diğer umumi 
tedbirlerin de tesiriyle, daire ve âza sayısında ehemmiyetli azaltmalara doğru gitmek mümkün 
olabilir. Bundan başka raportörlük hizmetinin bu tutumda ele alınmasının diğer bir neticesi de 
bu kanaldan Temyiz âzalığına daha lâyık ve daha isabetli namzetler ihzarı yolunu da açar. Bitta
bi temyize kuvvetli unsurların iltihakı çoğaldıkça TO kolaylaştıkça da iş verimi artmakla bu 
bakımdan da teşkilâtta rasyonel bir küçülme ve kıvamlanma meydana gelebilir. Hulâsa: Temyizde 
daima artan is hacmiyle mütenasip olarak daire ye âza adedini artırmak değil raportör kadrola-
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®mı artırarak re raportörlerin tâyinleri bakımından Adliye Vekâletince istihsali kabil bir elasti
kiyetten de faydalanmak suretiyle müesseseye faydalı birtakım yeni unsurların kazandırılması 
da imkân dâhiline girebilir. 

Bu münasebetle üzerinde düşünülmesi lâzım gelen bir noktada Temyiz mahkemesi âzalarının 
bugünkü adlî teşkilât kadroları içerisinde bir terfi ve teselsül merhalesi bulunması hususudur. 
Gerçekten birinci sınıf hâkimliğe yükselmiş olan her hâkim nihai arzu ve emeli Temyize gelmek
tir. Temyia mahkemesinde böylelerinin* bir kısmına veya tamamına ihtiyaç olsun veya olmasın 
veyahut böyleleri1 Temyize yarayışlı bulunsun veya bulunmasın halen birinci sınıf hâkimlik Temyize 
mahreç vazifesini görmektedir. İşte bu mahzuru önlemek için hâkimlerin hangi sınıftan olursa 
ol»un yerlerinde terfiini sağlıyacak tedbirlerin ittihazına ve birinci sınıf hâkim ve bilhassa hâ
kimlerin tatmini yoluna gitmekte fayda vardır. Bu suretle temyiz mahkemesini kendi bünye ve 
fonksiyonunda yarayışsız unsurlara kapamak imkânı da bulunmuş olur. 

S. Adalet terzi sisteminin insan unsuru üzerinde dururken bilûmum mahkemelerin kalem teş
kilâtı üzerinde yaptığımız tetkiklerin muassalası olan mütalâalarımızı kısaca arz etmek isteriz : 

* Bugün hemen bütün mahkemelerin kalem teşkilâtı orta mektep ve bâzan da ilk mektep mezunları
nın elinde bulunmakta ve hattâ bâzı yerlerde kalemler odacılıktan ve mübaşirlikten gelme me
murlarla idare olunmaktadır. Halbuki adalet mekanizmasının ruhu olan bu teşkilât üzerinde ti
tizlikle durulmayı icabettiren bir ehemmiyet taşımaktadır; bunun da ehemmiyetle ele alınarak bir 
meslek hâline getirilmesi zaruri olsa gerektir. Binaenaleyh bir taraftan hâkim yetiştirmek için ye
ni usuller kurarken diğer taraftan da mahkeme kalemlerine unsur yetiştirmek üzere muvazi bir
takım faaliyetlerin yapılmasında zaruret vardır. Bu maksadın husulü için de meselâ kurslar ve 
muayyen gayeli ve maksada uygun yetiştirme merkezleri kurmak gerekmektedir. Hulâsa her hal 
ve kârda Türkiye adliyesinin kalem teşkilâtının hukuk mezunlarının rağbet edebileceği bir hale 
getirilmesi zaruridir. Hele bütün mahkemelerde başkâtiplerin hukuk mezunları arasından seçilerek 
bir kurstan geçirilmesi, adalet tevzii kaziyesinin selâmet, sürat ve emniyeti bakımından lüzumlu 

x mütalâa edilmektedir. 

b) Adalet teşkilâtında sorgu hâkimlerinin iyi yetişmiş hâkimler arasından seçilmesini maslaha
tın icabı ve tatbikattaki zaruretler telkin etmektedir. Bununla beraber bu hususun fiilen pek de sağlana
madığı görülmektedir. Keyfiyet böyle olunca sorgu hâkimliği müessesesinin adaletimizde sağladığı fayda
ların mahdut bulunduğunu itiraf etmek icabeder. Hele bir yerde müddeiumumiden daha ehliyetli 
«orgu hâkimi koyamadığınız takdirde bundan beklenen menfaat sağlanamaz. Tatbikatta sorgu hâ
kimlerinin umumiyetle kıdem ve ehliyet noktalarından müddeiumumilerden daha üstün bulunma
dıkları görülünce bittabi bunlar müessesenin kendilerinden beklediği murakabe fonksiyonunda 
fiilen ifa edemiyeeek duruma düşerler. Kaldı ki, halen sorgu hâkimlerinin işleri oldukça mahdut 
bir sahaya inhisar etmekte ve bâzı yerlerde sayıları fiilen azalmakta olduğu da nazara alınmak 
gerektir. Hattâ bâzı yerlerde işlerinin ehemmiyetsiz bir hadde düşmüş bulunduğu da iddia olun
maktadır. Bu sebeplerden dolayı sorgu hâkimliği müessesesi üzerinde de yeniden durularak bâzı 
tedbirlerin alınması akta tevarüt etmektedir. Şayet müessese kaldırılmak yoluna gidilebilirse 
müddeiumumilik kadrolarını takviye suretiyle hizmetin aksamaması hususunun teemmül edilebil
mesi kabil görülür. 

c) Adalet personelinin her bakımdan geliştirilmesi düşünülürken bunların her halde madde
ten daha refahlı bir duruma getirilmesi hususu ehemmiyetli bir noktadır. Bu takdirde çok mu
vaffak ve güzide avukatlar arasından da hâkimlik meslekine iyi unsurlar çekmek hususu üzerin
de durulabilir. 

ç) Adalet hizmetinin ifası bakımından yaptığımız etraflı tetkikat neticesinde edindiğimiz bil
giler üzerinde de kısaca durmayı uygun bulmaktayız. Halen memleketimizde 118 nahiye hâkim
liği mevcut olup, meveut münhallere son zamanlarda yapılan 9 tâyin ile bu mahkemeler tamamen 
hâkimle teçhiz edilmiş bulunmaktadır. 
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Nahiye hâkimleri umumiyeti* hâkimlik nıesleküıe yeni girebilmi§ g«nç hâkimlerden dolduruA' 

mak yolu tabiidir. Bu nahiyelerin hepsinde halen nüfus memuru mercut olmakla berabtr yal* 
mz 107 sinde posta memuru, 41 inde tapu memuru ve 82 sinde de hekim vardır. Şüphesiz bu yeni 
teşkilât adaletin köylü vatandaşların ayağına kadar götürülmesi keyfiyeti memnuniyeti muciptir. 
İcraattan saymak gerektir. Bununla beraber müessesenin kendisinden beklenen âzami istifadeyi 
sağlıyabilmesi, nahiyelerde hâkimlik dışında olan diğer teşkilât mensuplarının tâyinini zaruri kıl
maktadır. Bu bakımdan üzerinde durulması lâzım olan bir diğer nokta da buralara yollanacak 
olan hâkim ve memurlara medeni ihtiyaçların tatminine matuf asgari şartların hazırlanması lüzu
munu da âmir bulunmaktadır. Bu itibarla bu teşkilâtı genişletirken evvelâ kasabalaşmış nahiye
lerden başlıyarak ileri gitmekte menfaat ve maksada uygunluk mütalâa edilmektedir. 

d) Adalet sistemimizin işleyişindeki gelişmelerin gerektirdiği ve yukarda temas eylediğimiz 
uzun vadeli tedbirleri beklerken hukuk ve ceza dâvalarında sürati temine ve nizaları azaltmaya 
matuf bâzı umumi esaslara da burada işaret eylemeyi faydalı mütalâa ediyoruz. Yüksek malûm
ları bulunduğu üzere halen mer'i Hukuk Muhakemeleri Usulü kanunlarımızın hükümlerine göre 
hâkim tarafların muaraza ve münazaasında âdeta bir nevi müşahit gibi davranmaktadır. Binaen
aleyh kâkimi bu pasif durumdan çıkararak nizalarda daha aktif ve daha müdahaleci bir hale getir
mek, hem dâvaların daha çabuk halline ve hem de azalmasına yardım edeceğine, Garp memleketle
rinde halen cari bu kabîl usullerin telkiniyle de kani bulunmaktayız. Bundan başka avukat ve dâva-
vekillerinin dâvaların uzamasmdaki paylarını da nazara almak ve bu bakmadan bâzı yeni tedbirlerin 
üzerinde durmak lüzumuna kaaniiz. Bunun gibi mevzuatımızda bâzı esas ve usul kanunları üzerinde 
birtakım teferruat hükümleri bakımından müdahaleler ve ıslahlar yapılabileceğine kani bulunmakta
yız. Bununla beraber teferruata taalluk eyliyen bu kabîl tedbirleri raporumuza dercin* lüzum gö* 
rülmemiştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. -

Raportörler 

Malatya Mebusu Van Mebusu. Niğde Mdbu»* 
Nüvit yetkin Kemal Yörükoğlu Prf. Dr. Hüs*yin Avni Göktürk 

Tetkiklerde bulunmadı 
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101 

_ Adliye Vekâleti 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 5 400 

Birinci kısım yekûnu 5 400 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 400 

5 400 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

12 000 

12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Afaaslar 

11 Merkez memurları maaşı 2 958 400 3 881 000 3 881 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 30 537 100 42 526 250 42 526 250 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 000 2 500 2 500 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 8 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 33 505 500 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti . 234 600 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 704 500 

Fasıl yekûnu 2 939 100 

46 419 750 

343 500 
4 993 125 

5 336 625 

46 419 750 

343 500 
4 993 125 

5 336 625 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

109 480 

1 874 900 

15 800 

189 000 

7 000 

116 680 

2 291 420 

15 800 

247 800 

7 000 

116 680 

2 291 420 

15 800 

247 800 

7 000 
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32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

, tahsisatı 
Lira 

41 000 
71 230 

2 308 410 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

82 400 
71 230 

2 832 330 

82 400 
71 230 

2 832 330 

207 

209 

210 
219 
220 

221 

301 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 

6 000 6 000 6 000 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Hâkim tahsisatı 
özel kanunu gereğince adlî ta
babetle ilgili olarak ödenecek 
tazminat 

1 966 650 
2 100 

4 438 200 

144 000 

2 277 270 
2 100 

5 052 300 

144 000 

2 277 270 
2 100 

5 052 300 

144 000 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehas
sıslara-verilecek huzur ücreti 4 325 4 325 4 325 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

45 314 285 

24 150 
9 000 

17 000 
15 000 
15 000 
33 370 

113 520 

62 074 700 

27 500 
12 000 
22 000 
17 000 
20 000 
35 000 

133 500 

62 074 700 

27 500 
12 000 
22 000 
17 000 
20 000 
35 000 

133 500 
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302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

— Adliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1954 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

280 000 
224 270 
519 275 
71 200 
90 153 

340 000 

1 524 898 

. 

1955 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

357 000 
600 270 
819 275 
96 200 

120 000 
420 000 

2.412 745 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

-

357 000 
600 270 
819 275 
96 200 

120 000 
420 000 

2 412 745 

303 Basılı kâğıt ve defterler 660 000 810 000 810 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 450 000 375 000 375 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 3 477 725 3 000 000 3 000 000 
21 Merkez telefon, masrafları 45 000 35 000 35 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 80 000 60 000 -60 000 

305 
306 
307 

10 
20 
30 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4 052 725 

480 000' 
130 435 

356 749 ' 
58 000 

100 000 

514 749 

3 470 000 

eoojpoo 
144 360 

683 849 
85 600 

225 000 

994 449 

3 470 000 

600 000 
144 360 

683 849 
85 600 

225 000 

994 449 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafı ve 
harcırahları 

11 Merkez 13 000 13 000 13 000 
12 Vilâyetler . 88 200 111 200 111 200 

Fasıl yekûnu 101 200 124 200 124 200 
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1954 1955 yüı için 
Yılı Hükümetçe Encümene* 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

11 

12 

13 

14 

21 

22 

31 

32 

Taşıtlar 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Temyiz Reisliği Ve Başmüddei-
ıımumilik otomobilleri işletme 
masrafları 
Temyiz Reisliği ve Başmüddei-
ıımumilik otomobilleri onarma 
masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 

2 000 

4 000 

2 000 

5 000 

1 750 

50 000 

27 000 

93 750 

7 671 277 

2 000 

2 000 

4 000 

2 ,)00 

5 000 

1 750 

62 000 

35 000 

113 750 

8 803 004 

2 000 

2 000 

-4 000 

2 000 

5 000 

1 750 

62 000 

35 000 

113 750 

8 803 004 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
Kovuşturma masraf lan 

10 Suç masrafları 1 203 000 1 370 000 1 370 000 
20 Hukuk Muhakemeleri Usulü 

Kanunu gereğince adlî mü
zaheret masrafları 35 000 35 000 35 000 

30 Ecnebiler istinabe masrafları 500 500 500 
40 Medeni Kanunla Nüfus Kanu

nu gereğince müddeiumumiler 
tarafından açılacak dâvalar 
masrafları • 200 200 200 



122 Adliye Vekâleti 

M. Tahsisatın nev'i 

50 Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince hâkimin ken
diliğinden görmeye ve yapma
ya ödevli bulunduğu dâva ve 
işler masrafları 

Fasıl yekûnu 

Adlî Tıp Kurulu masrafları 
10 Müşahede evi yiyecek masraf

ları 
20 Yönetim masrafları 
30 Otopsi sandıkları ve kimyevi 

ecza satmalına masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ceza ve tevkif evleri masrafları 
10 Yiyecek masrafları 
20 Doktor ücreti ve ilâç masraf

ları 
30 Yönetim masrafları 
40 Sevk masrafları 
50 Ceza ve tevkif evleri ile hüküm

lü çocuk ıslah evlerinde alına
cak sağlık tedbirlerinin gerek
tirdiği masraflar 

Fasıl yekûnu 

Mebusların seçim masrafları 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 
30 Adlî kanun, nizamname ve yö

netmeliklerin hazırlama ve dü
zenleme masrafları 

Fasıl yekûnu 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 000 2 000 2 000 

1 240 700 1 407 700 1 407 700 

16 425 20 000 20 000 
30 000 50 000 50 000 
28 000 28 000 28 000 

74 425 98 000 98 000 

4 901 266 6 513 698 6 513 698 

115 000 150 000 150 000 
1 348 000 2 348 000 2 348 000 
225 000 300 000 300 000 

60 000 100 000 100 000 

6 649 266 9 411 698 9 411 698 

8 255 000 1 1 

67 500 ' 27 500 27 500 
45 000 45 000 45 000 

10 000 10 000 10 000 

122 500 82 500 82 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

453 

18 000 

6 200 

18 000 

6 200 

18 000 

6 200 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarsı münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 
. i : - r ı T » * j 

24 200 

14 167 

10 000 

24 167 

16 395 258 
:::•.•-•»,., .. . - r a s ^ i 

24 200 

14 167 

10 000 

24 167 

11 053 266 

24 200 

14 167 

10 000 

24 167 

11 053 266 
• T 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 
20 1928 - 1949 

100 000 100 000 100 000 

953 yılları borçları 
949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısmı yekûnu 

75 000 
4 000 

79 000 

179 000 

75 000 
4 000 

79 000 

179 000 

75 000 
4 000 

79 000 

179 000 



— 184 

F. M. 

-~ Adliye 

Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

Vekâleti 
1954 
T ü ı 

tahsisatı 
Lira 

5 400 
45 314 285 
7 671 277 

16 395 258 
179 000 

1955 71lı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edüen 
Lira Lira 

5 400 
62 074 700 
8 803 004 

11 053 266 
179 000 

12 000 
62 074 700 
8 803 004 

11 053 266 
179 000 

UMUMÎ YEKÛN 69 565 220 82 115 370 82 121 970 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Adlî Tıp Kurulu alet ve malze

meleri onarımı 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

1 000 1 500 1 500 

O Adliye Vekâleti (Ceza ve tev
kif evleri yapımı ve esaslı ona
rımı) 

O Adliye Vekâleti (Adalet bina
ları yapımı ve esaslı onarımı) 
(Nafıa Vekâleti bütçesine akta
rılacaktır) 

7 213 000 4 800 000 

2 436 500 1 000 000 

Fasıl yekûnu 9 649 500 5 800 000 

O 

O 
"• nTYi* .-araş TTEH j"*~ 

751 

0 

0 

771 

Adlî Tıp Kurulu için satmalı-
nacak alet ve malzeme 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 
Adliye Vekâleti (Maliye Vekâ
leti bütçesine aktarılacaktır) 
Mütedavil sermaye 

Yatırımlar yekûnu 

20 000 

106 000 
0 

9 776 500 

22 000 

.. — 

100 000 
300 000 

6 223 500 

22 000 

Ot 

300 000 

323 500 
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Rapor 

30 . XII . 1954 

Bütçe Ecümeni Riyasetine 

1955 Malî yılı Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin yüksek komisyon adına tarafımızdan yapılan 
tetkikat neticesi aşağıda arz edilmiştir. 

Teklifin fasılları hakkında izahata geçmeden evvel Millî Müdafaa hizmetlerinin 1955 yılı karşılı
ğı olarak teklif edilmiş bulunan yekûnun geçmiş yıllar tahsisatı yekûnu ile ufak bir mukayesesini 
yapmak faydalı olacaktır. 

Şöyle ki; 1950 yılı bütçesiyle Millî Müdafaa hizmetlerine ayrılan tahsisat yekânu (458 237 604) 
lira iken; 

Amerikan 

1951 yılında 
1952 yılında 
1953 yılında 
1954 yılınla 

Millî Bütçe 
Lira 

470 000 000+ 
500 000 000+ 
587 367 500+ 
622 000 000+ 

Yardımı Yekûn 
Lira Lira 

89 024 000= 559 024 000 
111 200 080= 611 200 080 
145 000 000= 732 367 500 
200 000 000= 822 000 000 

liraya kadar yükselmiş ve 1955 yılı için de 725 000 000+200 000 000=925 000 000 lira teklif edil
miş bulunmaktadır. 

1950 yılından beri memleket müdafaasına ayrılan tahsisat, her yıl bir evvelkinden mühim miktar
da artırılmak suretiyle 1954 yılı tahsisatı 1950 yılına nazaran % 79,4 nispetinde bir tezayüde ulaşr 
mış, 1955 yılı teklifi ise keza 1950 yılı tahsisatına nazaran % 101,86 fazla bir seviyeye ulaşmış bu
lunmaktadır. 

1955 yılı teklifinin kuvvetlere ve hizmetlere taksimi berveçhi âti gösterilmiştir. 

Kara Kuvvetleri 
Hava Kuvvetleri 
Deniz Kuvvetleri 
Harita Umum Müdürlüğü 
Müşterek masraflar 

Kuvvetlere 

Millî bütçe 
Lira 

470 618 773 
90 709 403 
87 851 262 
5 867 162 

69 953 400 

Amerikan yardımı 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Lira 

169 678 000 = 
17 490 000 = 
11 529 000 = 

= 
1 303 000 = 

Yekûn 
Lira 

640 296 773 
108 199 403 
99 380 262 
5 867 162 

71 296 400 

% ' 
nispeti 

69,22 
11,69 
Î0,75 
0,64 
7,70 

725 000 000 + 200 000 000 = 925 000 000 100,00 
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I nci kısım 
II nci kısım 
III ncü kısım 
IV ncü kısım 
V nci kısım 
Yatırımlar 
3827 sayılı Kanun gereğince nakil 
vasıtaları bedeli 

• 

Hizmetlere 

Millî bütçe 
Lira 

5 400 
320 770 176 
17 601 201 

312 636 161 
2 447 000 

71 465 062 

75 000 

725 000 000 

Amerikan yardımı 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

Lira 

__ 
1 500 000 
2 572 000 

İ93 553 000 
— 

2 375 000 

— 

200 000 000 

... 

= 
= 
— 
= 
= • 

Yekûn 
Lira 

5 400 
322 270 176 
20 173 201 

,506 189 161 
2 447 000 

73 840 062 

75 000 

925 000 000 

% 
nispeti 

— 
34,84 
2,18 

54,72 
0,27 
7,98 

0,01 

100,00 

Tahsisatın fasıl ve maddelere tevziinde âzami derecede tasarruf prensibine sadık kalınmakla be
raber hizmetlerin aksamamasını temin edecek bir dikkat sarf edildiği görülmüştür. 

Maaşlar, ücretler ve geçici hizmetliler ücretleri tertibinde görünen (69 340 100) liralık fazlalığın 
mühim kısmı 6211 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan üç aylık tahsisatın (ikramiye) 1954 yılı 
bütçesinde görülmediği halde 1955 yıl teklifine ithal olunmasından mütevellit olup mekteplerden 
çıkıp hizmete katılacaklardan başka kadrolarda kayda değer bir değişiklik yapılmamıştır. 

Bütçe teklifinin yüksek komisyon namına incelenmesi sırasında müşahade olunan bir hususu 
ehemmiyetine binaen arz eylemeyi faideli addediyoruz. Şöyleki; 

Malûm bulunduğu üzere 1951 yılından beri Millî Savunma hizmetleri karşılığı olarak tesbit 
olunan tahsisatın bir kısmı bütçe kanunlariyle (1951,1952 ve 1953 te dördüncü, 1954 yılı üçüncü mad
de) ve bilhassa 5750 sayılı Kanunla verilen salâhiyete müsteniden icra Vekilleri Heyeti karariyle ve 
Birleşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabın
da toplanan Türk liralarından yapılan liberasyon mukabilinde yılı içinde bütçeye tahsisat kaydı 
suretiyle temin olunmaktadır. 1951 ve 1952 senelerinde bu usul, hizmetleri aksatmadan ihtiyaçları 
vaktinde karşılamıya kâfi gelmiş ise de 1953 ve 1954 yıllarında liberasyon anlaşmaları vaktinde 
âkit ve teati olunduğu halde karşılık paralar hesabında, ödeme yapacak daire ve müesseselerin 
mktinde tevdiatta bulunmamaları veyahut yaptıkları siparişlerin memlekete gelmesinin gecik
mesi yüzünden tediyenin de bizzarure gecikmesi veya muhassas dolarların muhtelif sebeplerle kulla
nılmasının teehhür etmesi dolayısiyle Türk lirası toplanmadığı gibi liberasyon anlaşmalarında bu 
gibi ahvalde Hazinece bu hesaba peşin ödeme yapması kabul olunduğu halde Hazinenin bâzı haller
de buna da imkân elde edemediği ve bu yüzden Milli Müdafaa Vekâletinin bu yoldan elde edece
ği tahsisatın gecikmekte olduğu görülmüştür. 

Bu itibarla, gerek millî müdafaa hizmetlerinin aksamamasını, gerekse eşhas alacaklarının sü
rüncemeden kurtarılması için 1955 bütçe kanunu lâyihasının 3 ncü maddesiyle derpiş edilen 200 
milyon liranın taallûk eylediği fasıllara tevzii sıuretiyle ilâvesi ve bu suretle bütçe teklifinin 925 
milyon liraya iblâğı ve varidat bütçesini de bu miktarın (5750 sayılı Kanun gereğince Amerikan 
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Yardımından tahsil olunacak mebaliğ) namı ile muhammen varidat kaydının bir zaruret oldu
ğuna kaani bulunuyoruz. Bu hususun Yüksek Komisyonca müzakere olunarak gereğinin takdir ve 
karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Diğer bâzı hususata mütaallik maruzatımızı Komisyon görüşmeleri esnasında şifahen beyan 
edeceğimizi saygı ile arz eyleriz. 

Afyon Mebusu Ankara Mebusu Muğla Mebunu 
M-. Â.Ülgen Ş. K. Mengü N. Poyrazoğl^ 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
~benseri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 5 400 5 400 12 000 

201 

202 

203 

Birinci kısım yekunu 5 400 5 -100 12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

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 

131 400 600 
22 300 000 
18 000 000 
1 600 000 

173 300 600 

14 000 000 
2 400 000 
1 500 000 

200 000 

18 100 000 

890 000 
200 000 
80 000 
60 000 

1 230 000 

178 800 000 
31 230 000 
24 975 000 
2 100 000 

237 105 000 

17 700 000 
3 000 000 
2 300 000 

250 000 

23 250 000 

1 165 700 
250 000 
100 000 
100 000 

1 615 700 

178 800 000 
31 230 000 
24 975 000 
2 100 000 

237 105 000 

" 
17 700 000 
3 000 000 
2 300 000 

250 000 

23 250 000 

1 165 700 
250 000 
100 000 
100 000 

1 615 700 
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F. 
M 

M. 
• 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 

[üdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

807 000 
23 500 

337 500 
12 000 

İ 180 000 

764 000 
23 400 

- 337 fOO 
12 000 

1 136 900 

764 000 
23 400 

337 500 
12 000 

1 136 900 

I I - Başka haklar 
206 4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Kara Kuvvetleri çocuk zammı 4 000 000 4 500 000 4 500 000 
12 Hava Kuvvetleri çocuk zammı 800 000 1 000 000 1 000 000 
13 Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 440 000 475 000 475 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü ço

cuk zammı 52 000 60 000 60 000 
21 Kara Kuvvetleri doğum yardı

mı - 450 000 450 000 450 000 
22 Hava Kuvvetleri doğum yar

dımı 126 000 126 000 126 000 
23 Deniz Kuvvetleri doğum yar

dımı 40 000 40 000 40 000 
24 Harita Umum Müdürlüğü do-

, ğum yardımı 10 000 10 000 10 000 
31 Kara Kuvvetleri ölüm yardımı 82 000 82 000 82 000 
32 Hava Kuvvetleri ölüm yardı

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 566 999 617 000 617 000 
42 Hava Kuvvetleri yakacak zam

mı 1 1 1 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi,gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

12 Hava Kuvvetleri 0 

Fasıl yekûnu 6 594 000 7 387 001 7 387 001 
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F. 

209 

210 

M. 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 

Tahsisatın nev'i 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Pasıl yekûnu 

1453,5027 ve 5427 sayılı kanun
lar gereğince verilecek tahsi
satlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

... 

13 500 000 
2 200 000 
1 700 000 

150 000 

17 550 000 

s " * 

70 800 
7 500 

11 700 

90 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

13 467 873 
2 370 000 
2 000 000 

150 000 

17 987 873 

70 800 
7 500 

11 700 

90 000 

kabul edilen 
Lira 

<• 

13 467 873 
2 370 000 
2 000 000 

150 000 

17 987 873 

», 

70 800 
7 500 

11 700 

90 000 

211 5950 Ve 6245 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek zamlar ve 
+o TTTI i n s 11 s ı* 

11 Kara Kuvvetleri 373 000 373 000 373 000 
12 Hava » 4 105 000 4 105 000 4 105 000 
13 Deniz » 12 500 10 000 10 000 
14 Harita Umum Müdürlüp ' 257 500 283 500 283 500 

Fasü yekûnu 4 748 000 4 771 500 4 771 500 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 

11 Kara Kuvvetleri 50 000 • 124 000 124 000 
12 Hava » 8 000 20 000 20 000 
13 Deniz » 16 000 70 000 70 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 5 000 15 000 15 000 

"•SUVVJ^H Ji " 1*1 *«VP»M4MW»4WKm**M»!« 

Fasıl yekûnu 79 000 229 000 229 000 

220 2852 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek yemek bedeli 188 000 188 000 188 00Q 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul ediüe» 
Lira Lira 

221 4835 ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık üc
ret ve gündelikleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum M lidürlüğü 

Fasıl yekûnu 

80 800 
72 400 

106 500 
20 300 

280 000 

88 000 
69 000 

106 500 
19 500 

283 000 

88 000 
69 000 

106 500 
19 500 

283 000 

222 3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

455 000 
300 000 
350 000 

4 000 

455 000 
300 000 
350 000 

4 000 

455 000 
300 000 
350 000 

4 000 

Fasıl yekûnu 1 109 000 1 109 000 1 109 000 

223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc
retleri 

11 Kara Kuvvetleri 8 100 000 7 500 000 7 500 000 
12 Hava » 7 600 000 7 800 000 7 800 000 
13 Deniz » 8 300 000 8 400 000 8 400 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 140 000 140 000 140 000 

Fasıl yekûnu 24 140 000 23 840 000 23 840 000 

224 5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı * 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

225 4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Demiz » 

153 500 
79 000 
97 000 

160 000 
92 800 

100 000 

160 000 
92 800 

100 000 
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M. 
1 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümete,* Bncdmenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

14 Harita Umum Müdürlüğü 1 500 1 400 l 400 

Fasıl yekûnu 331 000 354 200 354 200 

5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 83 999 160 000 160 000 
12 Hava » 1 1 1 
13 Deniz » 17 500 28 000 28 000 

Fasıl yekûnu 101 500 188 001 188 001 

3634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 500 0 0 
Akademilerde verilecek konfe
rans ücretleri 35 000 35 000 35 000 

İkinci kısım yekunu 250 256 600 320 770 176 320 770 176 

Üçüncü kutm - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
11 Kara Kuvvetleri kırtasiyesi 
12 Hava Kuvvetleri kırtasiyesi 
13 Deniz Kuvvetleri kırtasiyesi 
14 Harita Umum Müdürlüğü kır

tasiyesi 
21 Kara Kuvvetleri döşemesi 
22 Hava Kuvvetleri döşemesi 
23 Deniz Kuvvetleri döşemesi 
24 Harita Umum Müdürlüğü dö

şemesi 
31 Kara Kuvvetleri demirbaşı. 
32 Hava Kuvvetleri demirbaşı 
33 Deniz Kuvvetleri demirbaşı 
34 Harita Umum Müdürlüğü de

mirbaşı 
41 Kara Kuvvetleri öteberi mas

rafları 

312 000 
17 000 
53 000 

3 000 
160 000 

9 000 
24 000 

5 000 
700 000 
17 ooo 
47 000 

2 000 

1 200 000 

332 000 
37 000 
61 000 

3 000 
190 000 

14 000 
27 000 

5 000 
730 000 

22 000 
50 000 

2 000 

1 000 000 

332 000 
37 000 
61 000 

3 000 
190 000 

14 000 
27 000 

5 000 
730 000 

22 000 
50 000 

2 000 

1 000 000 
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F. M. 

42 

43 

44 

d ' 

303 
11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Hava Kuvvetleri öteberi mas
rafları 
Deniz Kuvvetleri öteberi mas
rafları 
Harita Umum Müdürlüğü Öte
beri masrafları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

46 000 

35 000 

8 000 

2 638 000 

708 000 
18 500 
50 000 

500 

777 000 

1955 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

49 200 

43 000 

8 000 

2 573 200 

720 000 
18 500 
50 000 

500 

789 000 

lı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

49 200 

43 000 

8 000 

2 573 200 

720 000 
18 500 
50 000 

500 

789 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Kara Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

12 Hava Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

13 Deniz Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

14 Harita Umum Müdürlüğü pos
ta ve telgraf ücretleri 

21 Kara Kuvvetleri telefon mas
rafları 

22 Hava Kuvvetleri telefon mas
rafları 

23 Deniz Kuvvetleri telefon mas
rafları 

24 Harita Umum Müdürlüğü tele
fon masrafları 

1 000 000 

43 000 

35 000 

4 500 

546 000 

70 000 

25 500 

7 000 

1 000 t)00 

43 000 

35 000 

4 500 

546 000 

70 000 

30 500 

1 000 

1 000 000 

43 000 

35 000 

4 500 

546 000 

70 000 

30 500 

1 000 

305 Kira bedeli 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 

Fasıl yekûnu 1 731 000 1 730 000 1 730 000 

200 000 
223 000 
14 999 

900 000 
217 000 . 
20 000 

900 000 
217 000 
20 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edüen 
Lira Lira Lira 

14 Hari ta Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 1 438 000 1 137 001 1 137 001 

11 

12 

13 

14 

21 

22 

23 

24 

30 
0 

41 

42 

43 

44 

51 

52 

53 

Harcırahlar 
Kara Kuvvetleri daimî vazife 
harcırahı 
Hava Kuvvetleri daimî vazife 
harcırahı 
Deniz Kuvvetleri daimî vazife 
harcırahı 
Hari ta Umum Müdürlüğü dai
mî vazife harcırahı 
Kara Kuvvetleri muvakkat va
zife harcırahı 
Hava Kuvvetleri muvakkat va
zife harcırahı 
Deniz Kuvvetleri muvakkat va
zife harcırahı 
Hari ta Umum Müdürlüğü mu
vakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcirahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Kara Kuvvetleri ecnebi mem
leketler harcırahı 
Hava Kuvvetleri ecnebi memle
ketler harcırahı 
Deniz Kuvvetleri ecnebi mem
leketler harcırahı 
Hari ta Umum Müdürlüğü ec
nebi memleketler harcırahı 
Kara Kuvvetleri ecnebi uzman 
ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 
Hava Kuvvetleri ecnebi uzman 
ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 
Deniz Kuvvetleri ecnebi uz
man ve hizmetlilerin ve bunla
ra yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 

460 000 

5 000 

20 000 

60 000 

5 000 

20 000 

3 231 000 

210 000 

75 000 

3500 

1 280 000 

270 000 

120 500 

37 000 
300 000 

1 700 000 

0 
0 
0 
0 

5 493 000 

380 000 

175 000 

5 000 

2 402 000 

465 000 

200 000 

70 000 
400 000 

0 

730 000 

512 000 

195 500 

42 500 

5 493 000 

380 000 

175 000 

5 000 

2 402 000 

465 000 

200 000 

70 000 
400 000 

0 

730 000 

512 000 

195 500 

42 500 

60 000 

5 000 

20 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Entîümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira. 

308 

309 

401 

403 
405 

54 Harita Umum Müdürlüğü ec
nebi uzman ve hizmetlilerin ve 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 7 715 000 11 158 000 11 158 

Tedavi masrafları 
11 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

12 5501 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 

10 000 10 000 

leri 652 000 500 000 

10 000 

11 

12 

11 
13 
14 

harcırahları 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobilleri işletme 
masrafları 
Vekâlet otomobilleri onarma 
masrafları 

I Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

250 000 

260 000 

2 000 

2 000 

4 000 

14 563 000 

282 000 
20 000 
6 000 

308 000 

200 000 

210 000 

2 000 

2 000 

4 000 

17 601 201 

300 000 
20 000 

6 000 

326 000 

200 000 

210 000 

2 000 

2 000 

4 000 

17 601 201 

300 000 
20 000 
6 000 

326 000 

Temsil masrafları 100 0CO 100 000 100 000 
Hayvan satınalma ve tazmin-

500 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

409 Muayyenat 
11 Kara Kuvvetleri taymatı 
12 Hava Kuvvetleri taymatı 
13 Deniz Kuvvetleri taymatı 
14 Harita Umum Müdürlüğü ta

ymatı 
21 Kara Kuvvetleri yem bedeli ve 

masrafları 
22 Hava Kuvvetleri yem bedeli ve 

masrafları 
23 Deniz Kuvvetleri yem bedeli 

ve masrafları 
24 Harita Umum Müdürlüğü yem 

bedeli ve masrafları 
31 Kara Kuvvetleri aydınlatma, 

ısıtma ve yakacak masrafları 
32 Hava Kuvvetleri aydınlatma,, 

ısıtma ve yakacak masrafları 
33 Deniz Kuvvetleri aydınlatma, 

ısıtma ve yakacak masrafları 
34 Harita Umum Müdürlüğü ay

dınlatma, ısıtma ve yakacak 
masrafları • 104 000 126 000 126 000 

410 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

77 100 000 
8 021 000 

10 000 000 

750 000 

12 630 000 

23 000 

33 000 

218 000 

10 792 000 

980 000 

925 000 

1955 yılı için 
•Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

88 850 000 
8 074 999 

13 490 000 

785 000 

14 578 000 

10 000 

410 800 

258 000 

11 800 000 

1 204 000 

979 000 

Lira 

88 850 000 
8 074 999 

13 490 000 

785 000 

14 578 000 

10 000 

410 800 

258 000 

11 800 000 

1 204 000 

979 000 

11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 
34 

Fasıl yekûnu 

Askerî malzemeler 
Kara Kuvvetleri giyecekleri 
Hava » » 
Deniz » » 
Hari ta Umum Müdürlüğü gi
yecekleri 
Kara Kuvvetleri teçhizatı 
Hava » » 
Deniz » » 
Hari ta Umum Müdürlüğü teç
hizatı 
Kara Kuvvetleri muytabiyesi 
Hava » » 
Deniz » » 
Hari ta Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

121 576 000 

65 222 000 
3 392 000 
3 500 000 

290 000 
14 427 000 

1 250 000 
. 1 325 000 

68 000 
1 400 000 

* 1 
4 499 

28 500 

90 907 000 

140 565 799 

40 719 800 
4 422 000 
5 053 000 

345 000 
12 811 000 

921 000 
1 539 000 

74 000 
3 000 000 

1 
77 700 
48 000 

69 010 501 

140 565 799 

40 719 800 
4 422 000 
5 053 000 

345 000 
12 811 000 

921 000 
1 539 000 

74 000 
3 000 000 

1 
77 700 
48 000 

69 010 501 
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F. 

411 

412 

413 
414 
415 

416 

M. 

11 
12 
13 
14 

11 
13 

» 

11 
12 
13 
14 

• 

Tahsisatın nev'i 

Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat umum masraflan 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 
Veteriner ecza ve malzemeleri 
Taşıma masrafları 
Askerlik müzeleri masraflan 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Okullar masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

29 285 000 
16 509 000 
6 334 000 

723 000 

52 851 000 

2 151 000 
180 000 

13 794 000 

50 000 
30 000 

80 000 

300 000 
61 500 
53 000 
8 500 

423 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

32 287 000 
13 966 000 
12 273 000 

682 000 

59 208 000 

4 349 000 
180 000 

25 300 000 

50 000 
30 000 

80 000 

770 000 
231 000 
203 000 

8 500 

1 212 500 

Encütnence 
kabul edilen 

Lira 

32 287 000 
13 966 000 
12 273 000 

682 000 

59 208 000 

4 349 000 
180 000 

25 300 000 

50 000 
30 000 

80 000 

770 000 
231 000 
203 000 

8 500 

1 212 500 

419 Sanık, tanık ve vukuf ehli ve, 
adlî müzaheret masrafları ile 
şevke memur edilenlerin mas
rafları 

11 Kara T 
12 Hava 
13 Deniz 

rvet 
» 
» 
ÛUB 

ileri 

a Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

25 000 
1 999 
1 000 

1 

28 000 

50 000 
2 000 
2 000 

1 

54 001 

50 000 
2 000 
2 000 

1 

54 001 

421 Kara askerî tamirhanelerinin 
ilk madde ve müstehlek malze
meleri masrafları 642 000 1 400 000 1 400 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 1955 yılı için 
Y i l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

423 

424 

425 

427 

- w -

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 

11 
13 

Moral hizmet her türlü mas
rafları 
Beden eğitim ve müsabakaları 
umumi masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 
. . . , „ _ _ . . . r ^ _ . . . . , . 

150 000 

50 000 
6 500 

10 000 
500 

67 000 

520 000 
100 000 
19 000 

639 000 

32 000 
3 000 

35 000 

150 000 

50 000 
6 500 

10 000 
500 

67 000 

520 000 
100 000 
19 000 

639 000 
1 

32 000 
3 000 

35 000 

150 000 

50 000 
6 500 

10 000 
500 

67 000 

520 000 
100 000 
19 000 

639 000 

32 000 
.3 000 

35 000 

451 Yayın masrafları 
11 Kara Kuvvetleri satmalma ve 

abone 200 500 223 500 223 500 
12 Hava Kuvvetleri satmalma ve 

abone 26 500 26 500 26 500 
13 Deniz Kuvvetleri satmalma ve 

abone 134 000 124 000 124 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü sa

tmalma ve abone 1 500 1 500 1 500 
21 Kara Kuvvetleri başka her çe

şit masrafları 163 000 140 000 140 000 
22 Hava Kuvvetleri başka her çe

şit masrafları 54 000 54 000 54 000 
23 Deniz Kuvvetleri başka her çe

şit masrafları 100 000 100 000 100 000 
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F. M. 

453 

Tahsisatın nev'i 

24 Harita Umum Müdürlüğü baş
ka her çeşit masrafları 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 500 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümeaet 

istenen kabul «dılt* 
Lira Lira 

1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 681 000 

452 Staj ve tahsil masrafları 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

1 000 000 o o o o 

671 000 

O 
1 000 000 
1 000 000 
344 000 
48 000 

671 000 

O 
1 000 000 
1 000 000 
344 000 
48 000 

Fasıl yekûnu 1 000 000 2 392 000 2 392 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

11 Kara Kuvvetleri 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 
20 Milletlerarası kongre ve konfe

ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları (Harita 
Umum Müdürlüğü) 

1 251 100 
9 500 
1 582 

1 100 
9 000 
1 600 

1 100 
9 000 
1 600 

9 818 9 660 9 660 

Fasıl yekûnu 1 272 000 21 360 21 360 

476 Kurs masrafları 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 

910 000 
400 000 
168 000 

2 610 000 
780 000 
285 000 

2 610 000 
780 000 
285 000 

Fasıl yekûnu 1 478 000 3 675 000 3 675 000 

481 NATO nun icabettirdiği umu
mi masrafları 2 500 000 2 700 000 2 700 000 

Dördüncü kısım yekûnu 291 514 000 312 636 161 312 636 161 

501 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 500 2 000 2 000 
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F. M. 

502 
10 
20 

503 

Tahsisatın nev'i 

Eski yıllar borçları 
1950 - 1953 yılları borçlan 
1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 
ve daha evvelki yıllardan ka
lan borçlar , 

Beşinci kıs ım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

100 000 
20 500 

120 500 

2 000 000 

2 121 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

400 000 
45 000 

445 000 

2 000 000 

2 447 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

400 000 
45 000 

445 000 

2 000 000 

2 447 000 

701 

702 
711 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

5 400 5 400 12 000 
250 256 600 320 770 176 320 770 176 
14 563 000 17 601 201 17 601 201 
291 514 000 312 636 161 312 636 161 
2 121 000 2 447 000 2 447 000 

11 
12 
13 
14 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

558 460 000 

1 270 000 
960 000 
369 000 

İD 000 

2 609 000 

653 459 938 

1 200 000 
900 000 
891 062 

10 000 

3 001 062 

653 466 538 

1 200 000 
900 000 
891 062 

. 10 000 

3 001 062 

Gemi onarımı 
Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makina alet ve 
malzemelerin onarılması ve 
yenilenmesi 

1 675 000 3 175 000 3 175 000 

246 000 746 000 746 000 
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F. 

731 

741 

742 

• 

743 
744 

751 
761 

0 

M. 

11 
13 

11 
12 
13 
14 
15 

10 
20 

30 

Tahsisatın nev'i 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâkler 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 
Yapılacak subay evleri 

Fasıl yekûnu 

Hava meydanları ile yollan ve 
depoları yapımı 
Yapım ve onarım 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Satmalınacak makina, alet ve 
malzemeler 

Fasıl yekûnu 

Gemi yapımı 
Inftfastucture'ün icabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 
Telsiz ve elektrik tesisleri 
Tersaneler tesisleri 

Yatırımlar yekûnu 

8827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar (Maliye 
Vekâleti bütçesine konması 
gereken) 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

200 000 
300 000 

500 000 

•t 

11 940 000 
4 000 000 
2 000 000 

90 000 
0 

18 030 000 

726 000 

110 000 

100 000 

936 000 

1 648 000 

13 806 000 
90 000 

2 000 000 

41 540 000 

0 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

500 000 
100 000 

600 000 

11 940 000 
6 000 000 
4 000 000 

170 000 
2 000 000 

24 110 000 

560 000 

110 000 

100 000 

770 000 

1 000 000 

35 973 000 
90 000 

2 000 000 

71 465 062 

75 000 

kabul edilen 
Lira 

500 000 
100 000 

600 000 

11 940 000 
6 000 000 
4 000 000 

170 000 
2 000 000 

24 110 000 

560 000 

110 000 

100 000 

770 000 

1 000 000 

35 973 000 
90 000 

2 000 000 

71 465 062 

0 

YEKÛN 41 540 000 71 540 062 
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Rapor 

31. XII. 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Dahiliye Vekâletinin 1955 yılı bütçe lâyihasını tetkik ettik. Teklif edilen bütçe yekûnu, 
267' 000 liradan ibaret olan yatırımlarla birlikte, 29 594 648 lira olup 1954 yılı bütçe ykeûnuna 
nazaran 5 061 111 liralık safi bir artış arz etmektedir. 

Bu artış, lâyihanın gerekçesinde tafsilen izah olunduğu veçhile : 

1. Vekâlet hukuk müşavirliği kadrosunda değişiklik ve ilâve yapılması, yeniden iki vilâyet 
ve 33 kaza teşkil olunması ve nahiye müdürlerinin maaş derecelerinin değiştirilmesi; 

2. 1954 yılı bütçesinde (L) cetvelinde mevkuf bulunan 230 nahiye tahrirat kâtibi kadrosun
dan 74 adedinin, tam teşkilâtlı nahiyeler için, 1955 yılında fiilî kadroya aktarılması; 

3. 6211 sayılı Kanun icabı maaş ve ücretlere % 25 nispetinde bir zam yapılmış olması; 

4. Harcırah Kanunu icabı yolluk tertiplerine yüzde yüz nispetinde bir zam yapılmış olması; 

Gibi sebeplere istinadetmekte olup kanuni lâzimelere ve hizmet icaplarına uygun görülmüştür. 

Temenniler: 

Bütçeye merbut (D) cetvelinin vilâyetler kısmıda (51) aded vilâyet, 539 aded kaza ve 627 
aded nahiye hademesinin ücretleri 50 liradan ibaret bulunmaktadır. Bu ücretlerin hiç olmazsa 
merkezdeki asgari hadde muvazi olarak 75 liraya çıkarılması yerinde olacaktır. Bu temenni ka
bul buyurulduğu takdirde bütçenin 202 nci faslının 12 nci maddesine % 25 zamla birlikte 456 375 
lira ilâve edilmesi lâzımgeleeektir. Nahiyeler olduğu gibi bırakılıp hiç olmazsa kaza ve vilâyet
ler hademeleri nazara alındığı takdirde ise, ilâvesi gereken miktar 221 250 liradan ibarettir. 

2. Eski nüfus defterlerindeki kayıtların yeni defterlere geçirilmesi için 417/10 fasla mevzu 
tahsisat, künye başına 3 kuruş ücret ödenmek suretiyle sarfedilmektedir. Bu ücreti pekaz ol
duğu için bu işin yaptırılmasında müşkülâtla karşılanılmaktadır. Bir taraftan eski defterlerin 
fersudeleşmiş olması, diğer taarftan yeni nüfus kâtiplerinin eski harfleri bilmemesi yüzünden 
vatandaşlar nüfus dailerinde zorluk çekmektedirler. Bu itibarla bir an önce ikmali icabeden bu 
işin gereği gibi yürütülebilmesi için, vekâletin geçen yıla nazaran artırılmış olan bu fasıldaki 
tahsisattan yapılacak ödemeler için kabul ettiği künye başına (3) kuruş ücret ölçüsünü artırması-

, nı temenni etmekteyiz. 

3. Evlilik harici doğan çocukların neseplerinin tashihi hakkında Yüksek Meclise bir kanun 
teklifi yapılmış ve bu teklife hükümet de iltihak eylemiştir. Teklif kanunlaştığı takdirde ya
pılması gerekecek taramalar için bütçenin 307 nci faslının 92 nci maddesine 20 bin liralık tahsisat 
konulmasını uygun görmekteyiz. 

4. Birçok vilâyet ve kaza merkezlerindeki hükümet konakları kaloriferle ısıtılmaktadır. He
men bütün devlet dairelerini ihtiva eden bu binalarda merkezi teshin için lüzumlu kömürü almak
ta birçok zorluklarla karşılanmaktadır. Her dairenin ısınma tahsisatının ayrı olması bu müşkü
lâtın sebebidir. Bu itibarla kaloriferli oian hükümet binalarının ısınma tahsisatının bir kalem ola
rak toptan maliye bütçesinden ödenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

5. Bütçenin yatırımlar kısmına 3827 sayılı Kanun gereğince satmahnacak taşıtlar için geçen 
yıldan 158 000 lira noksan olarak 267 000 lira konulmuştur. Bu tahsisat ile kaymakamlıklar için 
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jeep otomobili satınalmacaktır. Şimdiye kadar 1953 yılında 60 ve 1954 te 65 ki, ceman 125 aded 
jeep alınmış bulunmaktadır. 

Kaza adedi 493 olduğuna göre daha 868 araba satmalmmasma ihtiyaç vardır. Ne kadar müb-
rem olduğunu izahtan vareste gördüğümüz bu ihtiyacın bir an evvel giderilmesi için bu fasla 
hiç olmazsa geçen yıldakine müsavi miktarda tahsisat konulmasını teklif etmekteyiz. 

Yukardaki temennilerimizin de nazarı itibara alınması ricasiyle Dahiliye Vekâleti 1955 bütçe
sini yüksek encümenin takdir ve tensiplerine arz ederiz. 

Konya Mebusu Zonguldak Mebusu 
Mustafa Bağnaçtk Sebatı Ataman 
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1 

M. 

_ Dahiliye V( 

Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haMar 

Mleti 
1954 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için * 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

İPİ Vekil tahsisatı 5 400 5 400 12 000 

201 

202 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

I-Mai 
Maaşlar 

aşlar ve ücretler 

Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler 
maaşı 

Ücretler 

memurları açık 

Fasıl yekûnu 

Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 208 700 
14 142 500 

5 250 

30 000 

15 386 450 

148 800 
926 100 

1 074 900 

1 522 500 
18 844 125 

6 600 

37 500 

20 410 725 

188 625 
1 187 625 

1 376 250 

1 
18 

522 500 
740 625 

6 

37 

20 307 

1 

1 

188 
187 

600 

500 

225 

625 
625 

376 250 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 39 625 59 937 59 937 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 46 000 46 000 46 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 1 100 000 1 100 000 * 1 100 000 

21 Merkez memurları doğum yar-
&m § 800 5 800 5 800 
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22 

31 

32 

40 

Dahiliye 

. 
Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurlan ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

60 000 

1 000 

16 000 
50 000 

1 278 800 
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1955 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

123 000 

1 000 

20 000 
53 000 

1 348 800 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 

123 000 

1 000 

20 000 
53 000 

1 348 800 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 3 000 3 000 3 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 906 086 1 008 625 1 008 625 

210 Temsil tahsisatı 690 900 734 700 838 200 

tkinci kısım vekûnu 19 379 761 24 942 037 24 942 037 

Üçüncü kisım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf-

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 

lan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilayetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 

11 000 
2 000 
5 000 

10 000 
20 000 
30 000 

78 000 

140 000 
102 000 

11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
20 000 
30 000 

85 000 

155 000 
200 000 

11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
20 000 
30 000 

85 000 

155 000 
200 000 
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30 
40 
50 
60 

— Dahiliye Vekâleti 
1954 
Yıl ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

52 000 
50 000 
30 000 

185 000 

559 000 

1955 yılı 
Hükümetçe, 

istenen 
Lira 

100 000 
65 000 
40 000 

200 000 

760 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 000 
65 000 
40 000 

200 000 

760 000 

303 
304 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

305 

308 

307 

60 000 

75 000 

65 000 

75 000 

65 000 

75 000 

21 
22 

10 
20 
30 
40 
81 
82 
83 

84 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Valiler devir harcırahı 
Kaymakamlar devir harcırahı 
5005 sayılı Kanun gereğince 
nahiye müdürlerine yerilecek 
devir ve teftiş masrafları 
Mifus müdürleri devir harcı
rahı 

325 000 
23 500 
50 000 

473 500 

181 000 
15 500 

195 000 
60 000 

160 000 
1 

40 000 
156 600 

451 200 

8 000 

333 000 
25 000 
75 000 

508 000 

220 000 
15 500 

390 000 
120 0<X) 
250 000 

7 000 
80 000 

312 000 

451 200 

16 000 

333 000 
25 000 
75 000 

508 000 

220 000 
15 500 

390 000 
120 000 
250 000 

7 000 
80 000 

312 000 

451 200 

16 000 
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 harcırahı 30 000 60 000 60 000 



Dahiliye Vekâleti 149 — 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler 
arasında mevcut hudut ve arazi 
ihtilâflarını mahallinde tetkik 
ve halletmeye memur heyetler 
harcırahı 45 000 60 000 

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 

123 800 276 800 

60 000 

Fasıl yekûnu 1145 801 1746 200 1746 200 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

4 000 
35 000 

39 000 

6 000 
45 000 

51 000 

6 000 
45 000 

51 000 

2 000 

1 000 

2 000 

1 800 

105 000 

12 000 

2 000 

1 000 

2 000 

1 800 

245 000 

25 000 

2 000 

1 000 

2 000 

1 800 

245 000 

25 000 

276 800 

2 675 601 3 727 500 3 727 500 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Nüfus işleri 
Nüfus defter ve kâğıtlarının 
satmalına, bastırma, ciltletme, 
onarma ve sevk masrafları ve 
nüfus kayıtlarının yeni defter
lere geçirilmesi için verilecek 
ücretler 83 774 227 300 227 300 
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20 

Tahsisatın nev'i 

Nüfus yazımı masrafları 

Fasıl yekûnu 

Veklleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

88 774 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

232 300 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

232 300 

418 

420 

451 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 

10 
20 

düzenlenme masrafları 
Dumlupınar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 
Yayın masrafları 
Satınâlma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1 700 000 

8 000 

5 000 
15 000 

20 000 

100 000 

8 000 

10 000 
15 000 

25 000 

100 000 

8 000 

10 000 
15 000 

25 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Staj için Birleşmiş Milletler 
teknik yardımından faydala
narak ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

458 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah mas
rafları 

3 000 

3 001 

3 000 

20 000 

3 000 

3 001 

4 710 

20 000 

3 000 

3 001 

4 710 

20 000 

Fasıl yekûnu 23 000 24 710 24 710 



Tahsisatın 

Bahiliye 

nev'i 

Vekâleti 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

- İ6İ -
için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 
• 

M. 

Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 

11 Kursa gelecek memurların har
cırahları, gündelikleri, incele
me gezileri harcırahları ve her 
çeşit uygulama masrafları 95 500 150 200 150 200 

12 Ders notlarının yazdırma, ço-' 
ğaltma masraflariyle imtihan 
ve sair yönetim masrafları 10 000 10 000 10 000 

95 500 

10 000 

105 500 

1 948 275 

150 200 

10 000 

160 200 

553 211 

Fasıl yekûnu 105 500 160 200 160 200 

Dördüncü kısım vekûnu 1 948 275 553 211 553 211 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 40 000 40 000 40 000 
Eski yıllar borçlan 

10 1950 - 1953 yılları borçları 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekunu 

KISIMLAR YEKÛNU 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

5 400 
19 379 761 
2 675 601 
1 948 275 

99 500 

5 400 
24 942 037 
3 727 500 

553 211 
99 500 

12 000 
24 942 037 
3 727 500 

553 211 
# 99 500 

UMUMİ YEKÛN 24 108 537 29 327 643 29 334 248 



Dahiliye i 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar (Dahili
ye Vekâleti) 

7ekâleti 

1954 
YUı 

tahsisatı 
Lira 

425 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

267 000 O 

/ 
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Rapor 
31 . XII . 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tarafımızdan tetkiki tensibedilmiş olan Emniyet Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe tasarısının fa
sıl ve maddeleri üzerinde ayrı ayrı durularak yapılan incelemede : 

Umumi yekûnu 56 723 654 lira olan yeni yıl teklif bütçesinin 1954 yılna nazaran safi 11 679 516 
lira fazla olduğu, bu fazlalığın 10 508 516 lirasının A / l , 1 171 000 lirasının da A/2, cetvelinde bu
lunduğu görülmüştür. 

A / l masraf cetvelindeki 10 508 516 liradan 7 630 057 lirası, maaş ve ücret tertiplerine 6211 sa
yılı Kanuna göre konulan % 25 karşılığı teşkil etmektedir. 

Bunun dışında her iki cetvelde geçen yıla nazaran görülen fazlalık 4 049 459 liradan ibaret kal
maktadır ki, bundan 1 515 718 lirasını da 6376 sayılı Kanunla kadroya ilâve edilen 1 254 memur 
kadrosundan 1955 fiilî kadrosuna alınan 258 memurla Trafik Kanununun bu yıla ait tatbikatın
dan mütevellit muhtelif tertiplere konulması muktezi miktar teşkil etmektedir.. Ayrıca umumi hiz
metler için kanunu kabul edilmiş bulunan 250 memur kadrosu için yine çeşitli bölümlerde yer 
alan miktar 644 173 liradır ki, bu iki kalem dışında kalan 1 889 501 liralık tahsisat; 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun icabı olarak harcırahlar, kifayetsizlikleri geçen yıllar tatbikatiyle sabit olan 
vilâyetler kırtasiye, aydınlatma, ısıtma, müteferrika, telefon mükâleme ücretleri, motorlu vasıta adedin
deki artış dolayısiyle işletme ve tamir masrafları gibi kanuni ve hizmetin arz ettiği zaruret icabı
dır. 

1954 yılında umumi polis ve trafik hizmetleri için 54 Jeep, 5 Station Wagon, 15 i trafik ve 10 u 
detektif olmak üzere 25 otomobil, 3 motosiklet ki, ceman 87 parça vasıta mubayaa edilmiş, 1955 yı
lında da trafik hizmetleri için 25 otomobil, 3 vinçli jeep ve 235 000 liralık da emniyet hizmetlerine 
elverişli vasıta alınmak üzere yekûnen 621 000 liralık tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

Polisin motorize hale getirilerek hizmette matlup sürati temin ve aded noksanlığının kapatılma
sı yoluna gidilmiş bulunması çok yerinde görülmüştür. 

28 istasyonla 26 vilâyet arasında şehirlerarası muhabereyi sağlıyan telsiz, Ankara, İstanbul, Sey
han ve İzmir'de ayrıca şehir içi polis radyo telefon tesisleri meydana getirilmiş ve mevcut PTT hat
larından istifade suretiyle teleks ve telgraf kanallarından faydalanılarak bütün vilâyetlerle devam
lı ve emin irtibat temin edilmiş bulunmasını muhaberenin sürat ve selâmeti yönünden kayda şayan 
bir keyfiyet olarak zikretmek yerinde olur. 

Polisin kira ile işgal ettiği, sıhhat ve hizmet bakımından müsait olmıyan karakol binaları yeri
ne lüks ve büyük olmaktan ziyade hizmete müsait ve münasip tip karakollardan bir miktar inşa 
edilmek üzere gerek emniyet bütçesinin 701 nci ve gerekse Nafıa bütçesine Umum Müdürlük adı
na tahsisat konulmuş bulunması; bilhassa karakolların; hizmetin ieabettirdiği mahalden ziyade bi
nanın bulunabildiği yerde ikame edilmekte olmasındaki mahzur muvacehesinde takdire şayan me-
vat cümelesindendir. 

Tasarıda mufassal izahı bulunmakla beraber ana hatları kısaca yukarda arz edilmiş bulunan 
bütçe tasarısının; ihzarından sonra mubayaa olunan 44 Jeep ve 5 Station Wagonun yıllık işletme 
masrafları olarak 309/31 tertibine 88 000 liralık tahsisat ilâve olunması icabetmektedir, 
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Hususiyet arz eden topluluklar ve merasimlerdeki faydalı hizmeti bittercübe sabit olmuş bulu

nan atlı polis teşkilâtının tezyidi lüzumu muvacehesinde 1955 yılında 25 aded atın mubayaası İçin 
tahsisat konulmuş olmakla beraber; ayrıca Millî Sanvuma Vekâletinden istenilmiş bulunan 50 atın 
iaşe ve bakım masrafının ilgili tertibine ithal edilmemiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bunun için de 50 000 liralık tahsisatın ilâvesi lâzımgelemktedir. 

Bütçe tasarısına bağlı ve 283 sahifede gösterilen D. cetvelinin polis prevantoryomu kısmında 
1954 yılında mevcut 75 lira aylık ücretli 5 hademe 1955 yılında 1 olarak gösterilmiştir. İlgili ter
tibinde tahsisatı tamam olduğu cihetle tabı hatası olduğu anlaşılan bu miktarın 1954 yılının aynı 
5 olarak tashihi icabetmektedir. 

Netice itibariyle kanunların ve günün icaplar&ıa göre ve mevcut imkânlar nazara alınarak ih
zar ve teklif edilmiş bulunan Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinin yukarda arz ettiğimiz ilâve
lerle birlikte aynen kabulünü Yüksek Komisyonun tasvibine saygılarımızla arz ederiz. 

Zonguldak Mebusu Konya Mebusu 
Sebati Ataman Mustafa Bağrıaçık 
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1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 200 000 2 000 000 2" 000 000 
12 Vilâyetler mmurları maaşı 27 590 700 35 723 281 35 723 281 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 4 999 6 250 6 250 

Fasıl yekûnu 28 795 700 37 729 532 37 729 532 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 42 600 53 250 53 250 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 277 200 348 750 348 750 

Fasıl yekûnu 319 800 402 000 402 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 1 1 1 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 7 800 9 750 9 750 

Fasıl yekûnu 7 801 9 751 9 751 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar-. 
dimi 

60 000 

2 330 360 

6 000 

175 000 

2 640 

64 000 

2 200 000 

6 000 

200 000 

2 640 

64 000 

2 200 000 

6 000 

200 000 

2 640 



F. M. 

32 

40 

Emniyet 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 
Yakacak zammı 

U. M. 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
35 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
35 000 
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için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
35 000 

301 

Fasıl yekûnu 2 619 000 2 527 640 2 527 640 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
ı Kanunun 5 nci maddesi gere

ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 1 
208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 

maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 10 000 20 000 20 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 2 404 094 2 434 859 2 434 859 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 2 941 200 3 100 200 3 100 200 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya şehit düşen polis âmir ve 
memurlarına 1475 sayılı Nakdî 
Tazminat Kanunu gereğince 
verilecek tazminat 10 000 10 000 10 000 

10 
20 
30 
40 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım ~ Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

37 107 596 

12 000 
4 500 
6 500 
7 500 

30 500 

46 233 983 

12 000 
4 500 
6 500 
7 500 

30 500 

46 233 983 

12 000 
4 500 
6 500 
7 500 

30 500 
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302 

303 
304 

i 
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M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

— Emniyet U. 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

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 

M. 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

60 000 
15 000 
85 000 
50 000 
65 000 
90 000 

365 000 

42 690 

56 500 

195 000 
15 000 
75 000 

1955 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

75 000 
25 000 
85 000 
75 000 

165 000 
150 000 

575 000 

72 750 

56 500 

185 000 
42 000 

200 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

75 000 
25 000 
85 000 
75 000 

165 000 
150 000 

575 000 

72 750 

* 

56 500 

185 000 
42 000 

200 000 

305 
306 
307 

10 
20 
30 
40 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

341 500 

260 000 
5 500 

200 000 
50 000 
18 000 

1 

268 001 

483 500 

420 000 
7 400 

425 000. 
100 000 
36 000 
10 000 

571 000 

483 500 

420 000 
7 400 

425 000 
100 000 
36 000 
10 000 

571 000 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 

11 Merkez 13" 000 13 000 13 000 
12 Vilâyetler 80 000 90 000 90 000 

Fasıl yekûnu 93 000 103 000 103 000 



F. M. 

309 
21 

22 

31 

32 

Emniyet 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

U. M. 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

9 500 

5 000 

455 350 

80 000 

549 850 

1 956 041 
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1955 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

10 300 

5 000 

582 000 

143 000 

740 300 

3 003 450 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 300 

5 000 

670 000 

143 000 

828 300 

3 091 450 

405 Binek hayvanlarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
deli ve köpekler için yiyecek 

406 
410 

10 
20 

masrafları 
Haber alma masrafları 
Giyecek ve teçhizat masrafları 
Giyecekler 
Silâh, cephane, maske, haber
leşme malzemeleri ve yedek 
parçalar 

Fasıl yekûnu 

65 000 
203 500 

3 003 000 

355 000 

3 358 000 

113 680 
203 500 

3 370 437 

55 000 

3 425 437 

163 680 
203 500 

3 370 437 

55 000 

3 425 437 

416 Okullar masrafları 
11 Polis memur ve adayları, öğ

rencileri yiyecek ve giyecek
ler masrafları ile harçlık ve 
harcırahları 

12 Yönetim masrafları arı 

Fasıl yekûnu 

254 000 
75 000 

329 000 

312 500 
175 000 

487 500 

312 500 
175 000 

487 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

417 Yollama masrafları 
11 Nezaret altında bulunanlar ile 

hudut dışına çıkarılacakların 
veya yurt içinde yer değiştir
meye mecbur edilecek ecnebi
lerin sevk ve ;.aşe masrafları 
ile bu işlere memur edilecekle
rin zaruri masrafları 

12 3236 sayılı Kanun gereğnce 
mahkeme karariyle başka ma
hallere nakledilceklerin sevk 
ve iaşe masraflariyle bu işlere 
memur edileceklerin zaruri 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme masrafları ile rad
yo ve benzeri cihazların abone 
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 harcırah! ariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Birleşmiş milletler teknik yar
dımından faydalanarak ecnebi 
memleketlere gönderilecekle
rin harcırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

16 200 16 200 16 200 

15 000 15 000 15 000 

31 200 31 200 31 200 

5 000 21 000 21 000 

10 500 1 500 1 500 

2 500 2 500 2 500 
1 300 1 300 1 300 

3 800 3 800, 3 800 

1 1 1 

6 000 • 1 1 

6 001 2 2 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 

455 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

30 Milletlerarası Kriminel Polis 
Komisyonu îcra Komitesinin 
yurdumuzda yapacağı toplantı 
dolayısiyle yapılacak her çeşit 
masraflar 

40 Milletlerarası Kıriminel Polis 
Komisyonunun yurdumuzda 
yapacağı umumi heyet toplan
tısının her türlü masrafları 
(Sarf yerleri ve şekilleri îcra 
Vekilleri Heyetince tesbit 
olunur.) 

10 000 

4 900 

5 000 

0 

19 900 Fasıl yekûnu 

Pravantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları 74 000 

Dördüncü kısım yekûnu 4 105 901 

10 000 

50 000 

60 002 

74 000 

10 000 

50 000 

60 002 

74 000 

4 421 621 4 471 621 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 
20 1928 - 1949 

11 000 30 000 30 000 

953 yılları borçları 
949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

33 600 
1 000 

34 600 

45 600 

33 600 
1 000 

34 600 

64 600 

33 600 
1 000 

34 600 

64 600 



162 — Emniyet U. M. 

M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 37 107 596 46 233 983 46 233 983 
Üçüncü kısım yekûnu 1 956 041 3 003 450 3 091 450 
Dördüncü kısım yekûnu 4 105 901 4 421 621 4 471 621 
Beşinci kısım yekûnu 45 600 64 600 64 600 

UMUMİ YEKÛN 43 215 138 53 723 654 53 861 654 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 340 000 500 000 500 000 

II - Satmalma, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak makina, vasıta 
ve malzemeler 

10 Telli ve telsiz telefonlar ve te-
letipler satmalma masrafları 400 000 1 000 000 1 000 000 

20 Fotoğraf, daktiloskopi tesisleri 
ile makina ve malzemenin sa
tmalma bedelleri ve bunlara 
ait her türlü masraflar 200 000 75 000 75 000 

30 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun gerektirdiği her • 
çeşit masraflar 0 100 000 100 000 

40 Binek hayvanları satmalma ve 
teçhizatı bedelleri ' 0 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 235 000 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 500 000 

600 000 1 225 000 1 225 000 

621 000 
500 000 

Yatırımlar yekûnu 1 675 000 2 846 000 1 725 000 



25 - Jandarma U. K. 



Rapor 

31 . XII . 1954 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Jandarma Umum Kumandanlığı 1955 yılı bütçe lâyihasını tetkik ettik. Bu lâyiha ile teklif olu
nan tahsisat yekûnu, 1 974 124 lirası yatırımlar kısmında olmak üzere, 66 674 090 liradır. 1954 
bütçesine nazaran safi artış miktarı 14 664 093 liradan ibarettir. Bu rakam Jandarma Umum "Ku
mandanlığı bütçesinde geçen yıla nazaran % 28 nispetinde bir artışı ifade etmektedir. 

Artışın başlıca sebepleri, '6211 sayılı Kanun gereğince maaş ve ücret tertiplerine % 25 ilâve 
edilmiş olması; yeniden teşkil olunan iki vilâyet ve 33 kazanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kad
roya ilâveler yapılmış ve muhtelif yönetim giderlerinin bu sebeple artmış bulunması; Harcırah Ka
nunu dolayısiyle yolluk tertiplerine yüzde yüz zam yapılması; temditli onbaşı ve er maaşlarının 
4340 sayılı Kanunla artırılmış olması ve Milli Müdafaanın muhtelif muaddellerinde değişiklik vu
kua gelmesi gibi hususattır. 

Büyük kısmı kanuni icaplardan mütevellit olan artışların gerekçede tafsilen izah edilmiş olan 
sebepleri raportörlerce birer birer tetkik edilerekaefsülemre mutabık bulunmuştur. 

Ancak, yapılan artırışlara rağmen, bâzı tertiplerdeki tahsisatın ihtiyacı tamamiyle karşılıyabi-
leceğinde tereddüde düştük. Ve tevazün ettirilmiş bir bütçe çerçevesi içinde miktarlarının tesbiti 
ve kabul ve icrası müşkül olacağı teyakkun edilen zam tekliflerine gitmemekle beraber, faidei 
zaide kabilinden de olsa, keyfiyetin Yüksek Encümenin takdirine arzında menfaat mülâhaza ettik. 

Şöyle ki : 
A) Bu yıl iki vilâyet ve 33 kaza teşkil olunması dolayısiyle teşkilâtın genişletilmesi ve yeni 

karakolların kurulması zaruri bulunduğu halde 302 nci vilâyetler büro masrafları faslının muhte
lif maddelerine konulan ve esasen ihtiyaca gayrikâfi bulunan tahsisatın yeter miktarda artırılma
dığı intibaı hâsıl olmaktadır. v ' ' * 

Bilhassa kırtasiye ihtiyacı bakımından Jandarma teşkilâtının öteden beri çekmekte olduğu müş
külâtın önümüzdeki sene bertaraf edilmesi için esaslı tedbirler alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

B) Jandarmanın muhtelif ihtiyaçlarında «Meselâ giyecekte» orduca kabul ve tatbik edilen esas 
ve kıstaslar cari .olduğu halde taşıt masraflarının hesabında maliyece diğer sivil devlet daireleri 
taşıt masrafları için tesbit olunan miktarlar esas ittihaz edilmiştir. Jandarma hizmetinin hususi
yeti bu mevzuda da nazarı itibara alınmak lâzımdır. 

C) Taşıt masrafları faslına konulan tahsisatta yalnız bugün mevcut vasıtaların masrafları der
piş edilmiş, 1955 yılında yeniden alınmak üzere mubayaa tahsisatı bütçeye konulmuş olan muhte
lif cins 76 vasıtanın masrafları hesaba konmamıştır. 

Bu vasıtaların hemen satmalmıp hizmete giremiyecekleri düşünülmüş olsa dahi hiç olmazsa 
altı aylık işletme masraflarının bütçeye konulması lâzım gelirdi. 

D) 411 nci harb gereçleri ve teçhizatı faslına konulan bir milyon liradan jandarma telefon 
şebekesinin vesair muhabere vasıtalarının masrafları ödenecektir. Jandarma telefonlarının yalnız 
jandarma hizmeti bakımından değil, birçok köylerimizin yegâne muhabere imkânını teşkil ettik
leri cihetle umumiyetle diğer bütün hükümet işleri ve halk ihtiyacı bakımından da haiz olduğu 
büyük ehemmiyetin yanında, bu muhabere şebekesinin bugünkü acınacak durumu göz önüne alı
nır ve tamire muhtaç olan 17 653 kilometre hattın tamir masrafının, kilometresi vasati 400 li
radan, 7 milyon lirayı aşacağı düşünülürse bu tahsisatın kifayetsizliği tezahür eder. 

Muayyen bir zam teklif ve temennisinde bulunmadığımız cihetle Jandarma Umum Kumandan
lığının 1955 bütçesini encümenin Yüksek takdir ve tensibine arz ederiz. 

Zonguldak Konya 
Sebatı Ataman Mustafa Bağrıaçık 



F. 

201 

M. Tahsisatın 

Jandarma TJ. 

nev'i 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve 
Maaşlar-

ücretler 

K. 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 165 — 
yılı için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

11 Merkez subay, memur ve erat 
maaşı .601800 751800 751800 

12 Vilâyetler subay, memur ve 
erat maaşı 14 436 972 19 790 -000 19 790 000 

202 Ücretler 

Fasıl yekûnu 

1 

eri ücreti 
;lileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

15 038 772 

99 900 
280 800 

380 700 

20 541 800 

183 000 
357 750 

540 750 

20 541 800 

1 

183 000 
357 f50 

540 750 

II - Başka haklar 
206 4178 Ve 4598 sayılı kanunlar * 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez subay, memur ve astsu
bayları çocuk zammı 22 200 23 700 23 700 

12 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubayları çocuk zammı 787 200 836 000 836 000 

21 Merkez subay, memur ve astsu
bayları doğum yardımı 3 000 3 000 3 000 

22 Vilâyetler subay, mmur ve 
astsubayları doğum yardımı 65 000 81 000 81 000 

31 Merkez subay, memur ve astsu
bayları ölüm yardımı 4 000 4 000 4 000 

32 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubayları ölüm yardımı 15 000 15 000 15 000 

40 Yakacak zammı 51 300 64 200 64 200 

Fasıl yekûnu 947 700 1 026 900 1 026 900 



— 
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M. 

Jandarma TT. K. 
1954 
Yılı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 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 1 095 115 1 125 648 1 125 648 

210 Temsil tahsisatı 3 000 3 000 3 000 
214 Hazarda vazife görürken yara

lanan subay ve erlere 1475 sa
yılı Nakdi Tazminat kanunu 
gereğince verilecek tazminat 7 500 30 000 30 000 

215 Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmada ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 6 000 6 000 6 000 

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 9 900 9 450 9 450 

301 

10 
20 
30 
40 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

17 488 687 

3 600 
600 

2 000 
2 000 

8 200 

23 283 548 

3 600 
3 000 
4 000 
3 000 

13 600 

23 283 548 

3 600 
3 000 
4 000 
3 000 

13 600 



Jandarma U. K. — 167 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene» 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

302 
10 
20 
30 
40 

Vilâyetler 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

büro masrafları 

öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

80 000 
25 000 
50 000 
48 600 

203 600 

100 000 
40 000 
75 000 

100 000 

315 000 

. 100 000 
40 000 
75 000 

100 000 

315 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 80 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 30 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

80 000 

30 000 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi mas
rafları ve harcırahları 

11 Merkez 2 500 
12 Vilâyetler 25 000 

Fasıl yekûnu 27 500 

2 500 
25 000 

80 000 

30 000 

305 
306 
307 

21 
22 

10 
20 
30 
40 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

110 000 
5 000 

10 000 

155 000 

310 097 
12 600 

320 000 
140 000 
35 000 

1 

495 001 

110 000 
9 000 

16 300 

165 300 

310 264 
20 211 

640 000 
310 000 
70 000 

1 

1 020 001 

110 000 
9 000 

16 300 

165 300 

310 264 
20 211 

640 000 
310 000 
70 000 

1 

1 020 001 

2 500 
25 000 

27 500 27 500 



—168 — Jandarma U. K. 

F. 

309 

M. 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Kumandanlık otomobili işletme 
masrafları 

. Kumandanlık otomobili onar
ma masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtalrı onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 870 

1 200 

2 500 

2 000 

680 000 

148 000 

835 570 

2 127 568 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 

4 000 

8 000 

4 000 

730 000 

305 500 

1 054 000 

3 005 876 

. için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 500 

4 000 

8 000 

4 000 

730 000 

305 500 

1 054 000 

3 005 876 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

401 
405 

409 

Matbaa masrafları 
Motosiklet ve hayvan satmal
ına ve tavizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrayanların 
tazmini 

10 Satmalma v taviz 
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 

3 400 

100 000 

7 500 

Fasıl yekûnu 107 500 

Muayyenat 
-.0 Tayinat 18 011 300 
20 Yem , 1 300 000 
30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 1 200 000 

8 500 

250 000 

18 500 

268 500 

19 593 885 
1 750 500 
1 917 690 

8 500 

250 000 

18 500 

268 500 

19 593 885 
1 750 500 
1 917 690 

Fasıl yekûnu 20 511 300 23 262 075 23 262 075 



Jandarma ü. E. — 169 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

410 Askerî malzemeler 
10 Giyecekler 
20 Teçhizat 
30 Muytabiye 

6 922 235 
1 607 765 
130 000 

9 166 050 
2 285 625 
330 9Q0 

9 166 050 
2 285 625 
330 900 

411 
412 

413 
414 
416 
451 

476 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Harb malzemeleri ve teçhizat 
Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 
Veteriner ecza ve malzemeleri 
Taşıma masrafları 
Okullar masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

8 660 000 

811 000 

119 000 
10 000 

650 000 
115 000 

3 000 
5 000 

8 000 

30 000 

31 025 200 

11 782 575 

1 000 000 

150 000 
10 000 

1 200 000 
125 000 

4 000 
5 000 

9 000 

498 500 

38 314 150 

11 782 575 

1 000 000 

150 000 
10 000 

1 200 000 
125 000 

4 000 
5 000 

9 000 

498 500 

38 314 150 

Beşinci lastm - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 
20 1928 - 1949 

34 400 34 400 34 400 

953 yılları borçları 
949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

30 000 
4 600 

34 600 

69 000 

35 000 
27 000 

62 000 

96 400 

35 000 
27 000 

62 000 

96 400 



Jandarma U. K. 

Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edüen 
Lira Lira 

ikinci kısım yekûnu 17 488 687 23 283 548 23 283 548 
Üçüncü kısım yekûnu 2 127 568 3 005 876 3 005 876 
Dördüncü kısım yekûnu 31 025 200 38 314 150 38 314 150 
Beşinci kısım yekûnu 69 000 96 400 96 400 

UMUMÎ YEKÛN 50 710 455 64 699 974 64 699 974 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 600 000 774 124 774 124 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 700 000 700 000 0 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 0 500 000 0 

Yatırımlar yekûnu 1 300 000 1 974 124 774 124 



• 

26 - Hariciye Vekâleti 
• 



Rapor 

10.1.1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkikimize havale buyurulan Hariciye Vekâleti 1955 yılı bütçe teklifini inceledik. Bu hususta
ki görüşlemizi arz ediyoruz. 

Haricî siyasetimizde 1950 - 1954 devresinde istihsal edilen müspet neticeler malûmdur. Türkiye 
münferit bir devlet durumundan çıkarak, sulh sever demokratik memleketlerle, başda Amerika ol
mak üzere NATO devletleriyle, Balkan İttifakı içinde yer alan milletlerle ve Orta - Doğu hükü
metleriyle siyasi, askerî, iktisadi ve kültürel iş birliği vaziyetine geçmiştir. Bu politikanın yeni te
cellilerine devamlı olarak şahit oluyoruz. 

•Bunu kısaca başa kaydetmekten maksadımız, bu faaliyetin esas cihazını teşkil eden Hariciyemi
zin iktisabettiği ehemmiyete işarettir. Hareket sahası, iştigal mevzuları ve mesuliyeti gittikçe ge-
nişliyen Haricî Teşkilâtımızın bununla mütenasip bir inkişafa mazhar olması bir emri zaruri oldu
ğu halde, bütçe bakımından şimdiye kadar buna delâlet edebilecek bir reorganizasyon gayreti meş
hut değildir. Bununla, Hariciye Vekâletimiz emrine tahsis buyurulan maddi ve malî imkânların ih
tiyaçla mütenasip olmadığını kaydetmek istiyoruz. 

Bu vekâletin 1950 yılında fiilî sarfiyatı olan 10 881 237 lira, 1955 yılı teklifini teşkil eden 
23 294 065 lira ile mukayese edildiği takdirde % 114 nispetinde bir artış müşahade edilir. Bütçe 
cari masraflarmdaki umumi tezayüt % 73 olduğuna göre zahiren Hariciyemiz tahsisat •artışından 
daha geniş ölçüde istifade etmiş gibi görünürse de hakikatta bu artışın teşkilâtın genişlemesiyle 
münasebeti olmadığı görülür. Nitekim 1950 yılma nazaran başlıca tezayütler aşağıdaki kalemlerde 
toplanır. 

1950 1955 Artış Nispet 

Yönetim masrafları 1 710 965 4 648 100 2 937 135 % 171 
Daire hizmetleri 1 451 580 6 783 500 5 331 925 % 367 

Yekûn 3 162 545 11 331 600 8 269 060 

Görüldüğü gibi tahsisat fazlasının % 67 si teşkilâtın t^ünyesiyle alâkalı olmıyan masraflar
dır. Ezcümle yalnız • milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 1950 senesine nispetle 
3 868 184 lira artmıştır. Keza dış memleketlerde Türk kültür varlığını korunma masrafları 1950 
de mevcut değilken 1955 bütçesinde 1 000 000 lira ile yer almaktadır. Bu rakamlar teşkilâtın he
men hemen statik durum arz etmesine mukabil hizmet ve faaliyet sahasının büyük ölçüde geniş
lediğini ifade eder. Bu mâruzâtımız, Hariciye Vekâleti kadrolarının şimdiki ihtiyaçlara yetecek 
durumda olmadığını göstermiş oluyor. 

Bu hususta muhterem komisyonun daha vazıh fikir edinmesi için şu malûmatı da ilâve ede
lim : Hariciye Vekâleti teşkilâtı merkez daireleri ile hariçte 77 misyondan müteşekkildir. Bütün 
bu teşkilâtın meslek memurları adedi 330 dan ibarettir. Ayrıca 82 si merkezde ve 16 sı hariçte 
olmak üzere 98 idari memur vardır. Meslek memurlarının 99 u merkezde, 231 i hariçte çalıştı
rılmaktadır. Bunun neticesi olarak birçok elçilikler iki kişi ile çalışmaktadırlar. Bu kifayetsiz 
durumu hafifletmek için merkezdeki memur miktarını azaltmak suretiyle harici takviye zaru
reti hâsıl olmuş ve bu yıl içinde 16 memur merkezden harice nakledilmiştir. Buna rağmen Ağus-
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tos 1954 te 5 - 6 sefaretimiz yine münhal bulunmakta idi. Bundan başka, 1955 te Endonezya 
(Jakarta) ve Habeşistan (Adis - ababa) sefaretleri açılacaktır. Yeni teşkilâtı mümkün kılacak 
bir teşkilât kanunu kanaatimizce zaruridir. 

Yüksek Komisyonun nazarı dikkatine arz etmek istediğimiz 'diğer bir nokta, hariciyemizin 
kadrolarına muvazi olarak dâhilde ve hariçte temsil, ağırlama, propaganda, haberleşme imkânları
nın genişletilmesi zaruretidir. Bu arada sefaret ve konsolosluk binalarımızın ihtiyaca ve devletimi
zin itibarına lâyık bir hale getirilmesi ve imkân nispetinde devlet mülkü olması zarureti de aşi
kârdır. Maatteessüf 1955 bütçesi bu imkânları ihtiva etmemektedir. Bu bütçenin aşağıdaki tahlilî 
tablosu bu hasusta fikir verecektir. 

Hariciye Vekâleti 1955 bütçe tahsisatının tahlili 

Lira K. 

9 520 265,-— Merkez ve hariç maaşları 
1 934 250,— Merkez ve hariç ücretleri 

126 750,— E Cetveli 
31 800,— Memurlara zamlar ve yardımlar 
20 000,— Lisan ikramiyesi 

150 000,— Emekli keseneği 

11 783 065,— 
4 717 000,— Katılma payları 
1 000 000,— Kültür varlığını koruma 

17 500 065,— Personel masrafları ve yardımlar 
5 959 000,— Umumi masraflar 

23 459 065,— 1955 bütçesi yekûnu 

Görüldüğü gibi kifayetsizliği belirtilmiş olan personel haklariyle katılma payları ve kültür var
lığımızı koruma tahsisatı çıktıktan sonra, konjonktüre tâbi olarak kendiliğinden artan büro ve 
haberleşme masraflariyle çeşitli hizmet, kira ve sair masrafları karşılıyacak umumi masraflar 
takriben 6 000 000 liradan ibarettir. Ve 1050 den beri nispet kabul etmiyeeek surette aitmiş 
olan faaliyet sahalarının ihtiyaçlarına lâyikıyte tekabül etmemektedir. 

Hariciyemize ayrılan tahsisatın mühim bir kısmının döviz olarak harcanması bu bahiste müm-
sik hareket 'edilmesi için fikrimizce kâfi bir setep değildir. Gerçi, bu suretle harice çıkan döviz 
miktarı 15 000 000 ve buna mukabil konsolosluk varidatı 6 000 000 lira kadar olup açıktan 
9 000 000 liralık döviz sarfiyatı mevcut ise de ç/eyrek asır ihmal edilmiş ve vazifesi seviyesine 
asla yükseltilmemiş olan hariciye teşkilâtımızın ciddî olarak ıslahı için daha fazla bir fedakârlık 
tamamen mahalline masruf olacaktır. 

Aşağıdaki fasıl ve maddelere ait izahatımızla bu mütalâalarımızı tamamlamış olacağız : 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı: 
Komisyonumuzun kabulüne iktiran eden kanun teklifine uygun olarak tamamlanması 
icabeder. 5 400 liralık tahsisatın 12 000 siraya iblâğı muktazidir. 



11 Merkez memurları maaşı: 
14 ü münhal olmak üzere 210 aded olan bu memuriyetlerin maaş tahsisatı 1954 büt
çesindeki miktardan 97 500 lira noksaniyle 1 019 100 lira olup 254 775 liralık 
% 25 farkların inzimamı dolayısiyle bu madde 157 275 liralık bir artış; kay
detmiştir. Bu suretle bâzı münhall'ere tâyin yapılamıyacağı nazara alınmış oluyor. 

12 Ecnebi memleketlerneki memurlar maaşı: 
1 . VIII . 1954 tarihinde hariçte bulunan (28 münhal) 291 memur adedine göre hesa-
bedilen tahsisat yekûnu 1954 yılma nazaran 1 244 190 liralık bir tezayüt arz eder. 
Kadro maaşları tutarı, bulundukları memleket emsallerine ve derecelerine göre 
8 241 390 liradır. Fark; hariçteki teşkilâtın genişlemesinden ve birçok elçiliklere gön
derilen idari memurlara temsil tahsisatı verilmesinden mümbaistir. Emsaller yekûn 
fark etmeksizin eşel mobil halinde tâyin olunacaktır. Vasati nispet 4,8 dir. (Emsalsiz 
maaş tutarı 1 687 500 lira) 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Yeni vekâlet binasında i§ hacminin artması dolayısiyle bâzı yeni hizmetli kadroları ihdas 
edilmiş ve tazı ücretler artırılmıştır, ilâve kadro ve zamlar 31 200 lira olup % 25 kar
şılıkları ile birlikte 91 850 liralık bir fark arz ediyor. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : / 
NATO Dairesi ihtiyacı için mütercim ve daktilo kadrolarını ihtiva ediyor. Değişiklik 
yoktur. 

Bu fasıldaki maddeler vekâletin yeni binaya nakli, NATO teşkilâtında yeni şubelerin 
ihtiyaçları, malzeme fiyatlarında artış gibi sebeplerle kısmen daha fazla tahsisata 
lüzum hissettirmiştir. Isıtma tahsisatı, Hariciye Vekâleti binasından ayrılan Çalışma 
Vekâleti şubeleri, Millî Piyango ve bir kısım Emekli Sandığı şuteleri yerine bütün 
teshin masrafının bu madde ile karşılanması zarureti ile 14 700 lira artmıştır. 

20 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın döşeme ve demirbaş masrafları : 
Hazırlanan programa göre bu yıl Berut, Şam, Bağdat, Amman, Tel - Aviv, Kahire ve 
Gidde Büyükelçilik ve elçiliklerimizle Halep, Kudüs, İskenderiye ve Kahire konsolosluk
larımız eşyalarının yenilenmesi ve eksiklerinin itmamı için 1954 den 550 000 lira faz-
lasiyle 750 000 lira tahsisat konulmuştur. 

60 Isıtma : 
Birçok memleketlerde kömür ve elektrik fiyatlarına yapılan zamlar dolayısiyle 30 000 
liralık bir artış zaruri olmuştur. 

83 Taşıtlar satmalına : 
Sefaretlerimiz otomobilleri artık kullanılmıyacak durumda olanlara yeni otomobiller 
mubayaası için 1954 den 48 000 lira fazlasiyle 100 000 lira tahsisat ayrılmıştır. 

91 Ziyafet : 
Bütçe Komisyonunun geçen seneki temennisine uygun olarak elçiliklerin ziyafet 
tahsisatı ihtiyacı nispeten daha iyi karşılamak üzere 150 000 lira fazlasiyle 300 000 li
raya iblâğ edilmiştir. 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleri : 
Ecnebi memleketlerde kira ile tutulan elçilik ve konsolosluk binalarının icarlarına ma
hallî kanunlar icabı yapılan zamlar, 1954 yılında açılan Formoza Büyükelçiliği ve yeni 
açılacak Adis-Ababa ve Jakarta elçilikleri icarlarını karşılamak üzere 135 000 lira ilâve
siyle 885 000 liraya iblâğ edilmiştir, kifayet edeceği şüphelidir. Senede bir milyon lirayı 
geçecek olan bu masraftan kurtulmak için, ecnebi memleketlerde devletimize ait sefa-
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ret ve konsolosluk binalarının tedricen inşası veya mubayaası için bir yatırım progra
mının derpiş olunması zaruridir. 

307 20 Geçici görev yolluğu : 
1954 yılma nazaran 150 000 lira fazlasiyie 650 000 liradır. Hariciye Vekâleti muhabe
releri, şifre emniyetsizliğinden kurtulmak ve çok ağır telefon ve telgraf masraflarını 
asgariye indirmek maksadiyle hava kuryeleri vasıtasiyle tercihan temin edilmektedir. 
Uçak biletleri karşılığı ödenen Türk liraları, dolar 560 - 600 kuruştan hesabedildigi 
cihetle bir artış hâsıl olduğu gibi hariçteki elçilerimizin senede bir defa Ankara'da 
toplanmaları da sarfiyatı arttıracaktır. Görülen tahsisatın kifayet edeceğine kaani ola
madık. 

403 20 Ecnebi elçilerle konukları ağırlama masrafı : 
1955 yılında başta Libya Kralı olmak üzere birçok ecnebi devlet reis ve ricalinin 
memleketimizi ziyaretleri mukarrer bulunduğundan bu madde 700 000 lira fazlasiyie 
1 000 000 liraya iblâğ edilmiştir. Yalnız bir devlet reisinin ziyareti 300 - 350 bin liralık 
bir masrafı mucip olmaktadır. Madde tahsisatı, devlet reislerini ağırlamak ü/ere kullanı
lacaktır. Maddenin (Devlet misafirleriyle ecnebi elçilerin ağırlanması) şeklinde değiş
tirilmesi uygun görülmüştür. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Hariciye Vekâletinin ecnebi matbuatı dikkatle takibetmesi zaruri olduğundan 5 000 li
ralık tahsisat tenzili kanaatimizce ihtiyaca uygun olmasa gerektir. 

453 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Bu katılma paylarının tahminî müfredatı gerekçede gösterildiği gibi 3 955 000 liralık 
bir yekûn teşkil etmektedir. 

459 Dış memleketlerde kültür varlığının korunması : 
Bu fasıldan Kıbrıs, Garbi - Trakya ve Efganistan'da Türk kültürünün korunması 
maksadiyle yapılan sarfiyata ayrıca propaganda masrafları olarak daha umumi bir 
kısmın ilâvesi temenniye şayan görülmüştür. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Hariçte devletin muhtelif cesamette 29 binası vardır. Ve bunlar çok zamandan beri 
ihtiyaca uygun bir bakım ve tamir görmemiştir. Bu itibarla 150 000 liralık tahsi
sat gayri kâfidir. Bu fasıldan tasarrufa gitmek hakikatte binaların harabiyetine göz 
yummak olur. Bu münasebetle kiralık binalar yerine devletin tedricen kendi mah 
sefaret ve konsolosluk binalarına sahip olmasını mümkün kılacak uzun vadeli bir ya
tırım programı lüzumunu tekrar hatırlatırız. 

752 Satmalmacak taşıtlar : 
Bu fasılda tahsisat yoksa da vekâletin bir servis arabasına olan ihtiyacını komisyo
nun dikkatine arz ederiz. 
Aynı fasılda Hariciye Vekâleti Matbaasının bir Entertip makinasma olan ihtiyacını 
da zikre şayan görürüz, bu ihtiyacın 30 000 lira ile karşılanması mümkün görülmek
tedir. 

Hariciye Vekâleti 1955 yılı bütçe teklifi hakkındaki mütalâalarımız dairesinde bu bütçenin ka
bulünü komisyonun Yüksek tasvibine arz ederiz. 
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— Hariciye Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Birinci hısım - Tahsisat ve 
benzen özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Ecnebi memleketlerdeki, hiz
metliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

5 400 

5 400 

1 116 600 

6 997 200 
13 500 

8 127 300 

242 400 

1 350 000 

1 592 400 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
- Lira 

5 400 

5 400 

1 273 875 

8 241 390 
5 000 

9 520 265 

334 250 

1 600 000 

1 934 250 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

12 000 

12 000 

1 273 875 

8 241 390 
5 000 

9 520 265 

338 000 

1 600 000 

1 938 000 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 101 400 126 750 136 250 

II - Başka haklar 
206 4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 13 800 13 800 13 800 

12 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 11000 11000 11000 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 2 000 2 000 2 000 



Hariciye Vekâleti — 177 — 
1954 1955 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı istenen kabul edilen 

M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

22 fcenebi memlketlerdeki me
murlar doğum yardımı 1 000 1 000 , 1 000 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 2 000 2 000 2 000 

32 Kcnebi memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 31 800 31 800 31 800 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 25 000 20 000 20 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

145 000 
3 000-

10 025 900 

15 000 
30 000 
30 000 
12 000 
20 000 
23 000 

130 000 

150 000 
3 000 

11 786 065 

20 000 
30 000 
30 000 
20 000 
22 500 
37 700 

160 200 

150 000 
3 000 

11 799 315 

20 000 
30 000 
30 000 
20 000 
22 500 
37 700 

160 200 

Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın büro umumi masrafları 

10 Kırtasiye, basılı kâğıt ve def
ter 

20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 

55 000 
!00 000 
60 000 
!00 000 

55 000 
750 000 
120 000 
200 000 

55 000 
750 000 
120 000 
200 000 
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50 
60 
70 
81 
82 
83 
91 
92 

~- Hariciye 
I 

' 
Tahsisatın nev'i 

Aydınlatma 
Isıtma 
Giyecekler 
Taşıtlar işletme masrafları 
Taşıtlar onarma masrafları 
Taşıtlar satmalma masrafları 
Ziyafet 
Yardnn ve ödünç verme 

Fasıl yekûnu 

Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

100 000 
170 000 
96 000 
27 500 
30 000 
52 000 

150 000 
30 000 

1 170 500 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 
200 000 
96 000 
27 500 
20 000 

100 000 
300 000 
30 000 

1 998 500 

ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 000 
200 000 
96 000 
27 500 
20 000 

100 000 
300 000 
30 000 

1 998 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 14 000 14 000 14 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret- 200 000 200 000 200 000 

leri 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşki

lâtın her türlü haberleşme mas-

305 

306 
307 

21 

10 
20 

rafları 
Merkez telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedellerile belediye 
vergi ve resimleri 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

350 000 
22 000 

572 000 

750 000 
20 000 

300 000 
500 000 

800 000 

350 000 
30 000 

580 000 

885 000 
20 000 

300 000 
650 000 

950 000 

350 000 
30 000 

580 000 

885 000 
20 000 

300 000 
650 000 

950 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 5 000 5 000 5 000 
12 Ecnebi memleketler 15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 20 000 20 000 20 000 



F. 

309 

311 

M. 

11 

12 

21 

22 

Hariciye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobilleri işletme 
masrafları 
Vekâlet otomobilleri onarma 
masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Fahrî konsolosluklar aidatı 

Üçüncü kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

3 000 

2 500 

1 000 

10 500 

9 400 

3 496 400 
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1955 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

4 000 

3 000 

3 000 

1 000 

11 000 

9 400 

4 648 100 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

3 000 

5 000 

1 500 

13 500 

9 400 

4 650 600 

401 
403 

10 
20 

30 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
Temsil ve ağırlama masrafları 
Temsil masrafları 
Devlet Reisleri, misafirleri ve 
ecnebi elçilerin ağırlanma 
masrafları 
Umumi kâtiplik ikametgâhı 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

5 000 

2 500 
• 

300 000 

12 000 

314 500 

5 000 

2 500 

1 000 000 

12 000 

1 014 500 

5 000 

2 500 

1 000 000 

12 000 

1 014 500 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 20 000 15 000 15 000 
20 Başka her çeşit masraflar 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 22 000 17 000 17 000 
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- Hariciye Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 3 855 906 3 955 000 3 867 100 

20 Kongre, konferanslar ve komis
yonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 360 000 360 000 360 000 

30 Hakem mahkemeleri ve heyet
leriyle uzlaşma komisyonları 
masrafları * 2 000 2 000 2 000 

40 Birleşmiş milletler kanalı ile 
yapılacak teknik yardımın iç 
finansmanı ve gerekli masraf
ları 500 000 400 000 400 000 

454 
459 

461 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 
Dış memleketlerde Türk kültür 
varlığının korunma masrafları 
Balkan Daimî Sekreterliğinin 
her türlü masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

4 717 906 

25 000 

550 000 

0 

5 634 406 

4 717 000 

30 000 

1 000 000 

0 

6 783 500 

4 629 100 

30 000 

1 000 000 

78 400 

6 774 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 30 000 30 000 30 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 yılları borçları 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 71 000 71 000 71 000 

40 000 
1 000 

41 000 

40 000 
1 000 

41 000 

40 000 
1 000 

41 000 



Hariciye 

Tahsisatın nevi 

Vekâleti 
1954 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 
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1955 yıh için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kışını yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Elçiliklerimizdeki şifre odala
rının takviyesi masrafları 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar 

5 400 
10 025 900 
3 496 400 
5 634 406 

71 000 

19 233 106 

• 

100 000 

24 000 

4000 

5 400 
11 786 065 
4 648 100 
6 783 500 

71 000 

23 294 065 

150 000 

0 

15 000 

12 000 
11 799 315 
4 650 600 
6 774 000 

71 000 

23 306 915 

150 000 

75 000 

0 

Yatırımlar yekûnu 128 000 165 000 225 000 
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- Milletlerarası İktisadi 
Birliği Teşkilâtı 



Rapor 

10.1.1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı, 31 Mayıs 1949 da, Başvekâlete bağlı bir genel sekre
terlik olarak kurumuştur. 1952 de Teşkilât Kanunu değiştirilmiş ve genel sekreterlik Hariciye Ve
kâletine bağlanmıştır. Teşkilâtın geçen yıllarda faaliyetinden alınan neticeler şöyle hulâsa edilebilir: 

İktisadi îş Birliği Teşkilâtı kanalından temin edilen yardımların yekûnu, 30 Haziran 1954 tari-
ri itibariyle, 495 848 000 dolardır. Bu miktarın 355 648 000 doları hibe ve 140 200 000 doları 
kredi mahiyet|nledir. 

Hibe mahiyetindeki transferlerden 71 522 000 doları «tiraj hakkı», 151 600 000 doları «direkt 
yardım», 42 000 000 doları askerî yardım, 69 500 000 doları tediye açıklarının karşılığı, 2 663 000 
doları «teknik yardım» ve 17 303 000 doları «şarta bağlı yardım» dır. 

Kredi mahiyetindeki transferlerden 84 040 000 doları «direkt yardım», 55 000 000 doları Avru
pa Tediye Birliği tarafından açılan «position initiale» ve «quota» hesaplarının karşılığı ve 1 160 000 
doları teknik yardım masraflarıdır. 

1954 - 1955 malî yılı esnasında Amerika tarafından yapılacak yardım bu miktara dâhil değil
dir. Bu devreye ait yardımların tahsis edileceği mevzular hakkında iki hükümet arasında müzake
reler cereyan etmektedir. Yardım miktarının (70) milyon dolar tutacağı bildirilmektelir. 

Malûm olduğu veçhile, İktisadi îş Birliği esaslarına göre temin edilen hibe mahiyetindeki yar
dımların karşılığı, Türk parası olarak, Merkez Bankasında açılan bir fona yatırılmaktadır. Karşılık 
paralar fonunda biriken Türk liraları, anlaşmalarla tâyin edilen maksatlara kullanılmaktadır. Kar
şılık naralar fonundan 30 Eylül 1954 tarihine kadar serbest bırakılan miktar (620) milyon liradır. 
Bu miktarın 380 milyon lirası Millî Müdafaa ihtiyaçlarına, 185 milyon lirası iktisadi ve içtimai ma
hiyet taşıyan âmme hizmetlerine kullanılmıştır. Hususi teşebbüsün kalkınması için kullanılan 
miktar ise, 54 milyon liradan ibarettir. 

İktisadi îş Birliği Teşkilâtı, faaliyetini 998 bin liralık bir bütçe ve 54 kişilik bir kadro ile 
yürütmektedir. Bütçesinin % 81 ini personel tahsisatı, % 9 unu yolluklar ve % 10 unu idare mas
rafları teşkil etmektedir. 

1955 bütçesiyle genel sekreterlik emrine verilen tahsisat, geçen seneden 58 bin lira fazladır. 
Bu fazlalık, münhasıran ikramiye ve zamlar dolayısiyle maaş ve ücret fasıllarına konulan tah
sisattan ileri gelmektedir. Diğer masraf bölümlerinde, geçen yıla nispetle, zikre değer bir de
ğişiklik yoktur. 

İktisadi îş Birliği Teşkilâtının merkez kadrosunda 19 maaşlı ve 4 ücretli memur, 7 daktilo, 
6 hademe ve 1 müvezzi vardır. 37 kişilik merkez kadrosuna ödenen maaş ve ücretlerin yekûnu 
225 bin liradır. Merkez kadrosunda, göze çarpan en mühim eksiklik, İngilizce tercüme işlerine 
bakacak elemanların kifayetsizliğidir. Teşkilâtın Amerikan misyonu ile yaptığı temaslar ve mu
habereler, kadroda mevcut iki mütercimin bütün zamanını almaktadır. Türkçeden Ingilizceye 
ve îngilizeeden Türkçeye çevrilmesi gereken metinleri dışarıya vermek zarureti hâsıl olmaktadır. 
Tercüme* işlerinin sıhhat ve suhuletle yürütülmesini temin için, E cetveline kadro ilâvesinde fay
da mülâhaza edilebilir. 

Teşkilâtın yabancı memleektlerdeki kadrosu 10 memur, 4 daktilo ve 3 odacıdan mürekkeptir. 
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Paris bürosunda 7 memur, 3 daktilo ve 2 odacı; Washington bürosunda 3 memur, 2 daktilo ve 1 
odacı bulunmaktadır. 

Hariçteki personele ödenen maaş ve ücretler 556 bin lira tutmaktadır. 1955 bütçesinde, Was
hington bürosu kadrosuna 625 lira ücretli bir daktilo ilâve edilmiştir. 

Teşkilâtın Paris bürosunda daha geniş bir kadro ile çalışmasına sebep, komite toplantılarının 
bu şehirde yapılmasıdır. 

İktisadi İş Birliği Teşkilâtına bütçeden verilen yolluk tahsisatının önümüzdeki yıl ihtiyaçları 
karşılıyabileceği şüphelidir. 1955 bütçesine konulan yolluk tahsisatı, geçen yıldan 2 bin lira 
fazlasiyle, 90 bin liradır. Nakliyat kumpanyalarının bilet satarken doları 525 kuruş üzerinden he
saplamak hususunda Maliye Vekâletiyle mutabık kalmaları, eski rayiçlere göre tesbit edilen tahsi
satın masraflara denk gelmek ihtimalini zayıflatmaktadır. Sürekli memuriyet harcırahı olarak ko
nulan 10 bin lira da, sene içinde Paris ve Washington'dan birer memurun merkeze alınarak yerleri
ne yenilerinin tâyin edilmesine kâfi gelmiyecek kadar azdır. 

Bütçe hazırlanırken, Washington bürosunun mefruşat ihtiyacı için tahsisat konulmamıştır. Geçen 
senelerde Wa'shington,daki malî müşavirlik bürosu ve ikametgâhı, Ticaret Ateşeliği ve İktisadi İş
birliği misyonu mobilyeli olarak kiralanmış bir binada idi. Halen bu binadan çıkılmış ve mobilyesiz 
olarak tutulan bir diğerine nakledilmiştir. Yeni binada, malî müşavirliğe ayrılan kısım tefriş edil
miş, fakat işbirliği teşkilâtı büroları için mobilye alınmamıştır. Büroya ziyaretçiler geldiği zaman, 
malî müşavirin odasından ödünç sandalye istendiği söylenmektedir. Türkiye'yi ecnebilere karşı tem
sil eden bjr resmî dairede, bu halin bir an evvel son bulması lâzım geldiğine şüphe yoktur. 

Yabancı memleketlerde vazife gören ücretli personele ait D cetvelinin bütün dairelerde aynı esasa 
çöre tertiplenmediği görülmektedir. Hariciye bütçesinde, ücret rayiçlerinin mâruz kaldığı tahavvül-
ler göz önünde tutularak D cetveline global tahsisat verilmektedir. Aynı şartlar altında çalışan 
iktisadi işbirliği büroları ile matbuat ve ticaret ateşeliklerinde ise, D cetveli memleket içindeki teş
kilâtta olduğu gibi, kadro teferruatını da belirtecek şekilde tanzim olunmaktadır. Tatbikattaki bu 
ikiliğin kaldırılması ve hariçteki teşkilâta ait (D) cetvellerinin yeknesak bir tertibe bağlanması temen
niye şayan görülmüştür. 

İktisadi İşbirliği Teşkilâtının bütçesi hazırlanırken, tasarrufa âzami derecede riayetkar davra-
nılmıştır. Personel masrafları dışındaki tahsisat yekûnunda, 1954 senesine nispetle, 1000 liralık bir 
indirme yapılmıştır. İdare masrafları tesbit edilirken, tahsisat ihtiyaçlara göre ayarlanmamıştır. İh
tiyaçların karşılanması ve hizmetlerin aksamamsı için, yukarda belirttiğimiz hususlara mütaallik 
bâzı tadilâtın yapılmasına zaruret bulunduğunu arz ederiz. 

İzmir Urfa 
Behzat Bilgin Dr. F. Ergin 



.— 186 — Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı 

1954 1955 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

201 

202 

11 
12 

21 

11 
12 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Mrkez hizmetlileri ücreti 
Ecnebi memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

119 700 

503 000 
1 000 

623 700 

60 600 

39 900 

100 500 

149 625 

508 650 
1 

658 276 

75 750 

47 400 

123 150 

149 625 

508 650 
1 

658 276 

79 500 

47 400 

126 900 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 0 0 11 250 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 1 000 1 500 1 500 

12 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 1 000 1 000 1 000 

21 Merkz memurları doğum yar
dımı " 800 400 400 

22 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar doğum yardımı 200 200 200 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 1 000 1 000 1 000 

32 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 5 000 5 100 5 100 



F. M. Tahsisatın nev'i 

İş Birliği Teşk: 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

ilâtı 

1955 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı 
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için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 15 100 15 100 15 100 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü 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 

744 301 

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 

9 502 

3 000 
1 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

8 502 

803 126 

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 

9 502 

3 000 
3 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

10 502 

818 126 

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 i—
i 

9 502 

3 000 
13 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

20 502 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 000 1 Ö00 1 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 20 000 15 000 15 000 
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1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

306 
307 

12 

21 
22 

11 
20 

Ecnebi memlektlerdeki teşki
lâtın posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon masrafları 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

20 000 
8 500 

5 500 

54 000 

1 320 

8 000v 

80 000 

• 88 000 

20 000 
8 500 

5 500 

49 000 

1 320 

10 000 
55 000 

65 000 

20 000 
8 500 

5 500 

49 000 

1 320 

10 000 
55 000 

65 000 

â08 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 
12 

309 
21 

22 

Merkez 
Ecnebi memleketler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

600 
600 

1 200 

0 

0 

0 

163 524 

600 
600 

1 200 

0 

0 

0 

137 524 

600 
600 

1 200 

2 000 

500 

2 500 

150 024 

Ddrâüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Ziyafet masrafları 17 500 17 500 17 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 
12 000 

14 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
12 000 

14 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
12 000 

14 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

20 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

0 

31 500 

25 000 

56 500 

25 000 

56 500 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

Beşinci kısım yekûnu 

1 000 
500 

1 500 

1 000 
500 

1 500 

1 000 
500 

1 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

744 301 
163 524 
31 500 

. 1 500 

940 825 

803 126 
137 524 
56 500 
1 500 

998 650 

818 126 
150 024 
56 500 
1 500 

1 026 150 





28 - Maliye Vekâleti 



Rapor 

3 . 11 . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Maliye Vekâletinin 1955 yılı masraf bütçesini komisyonumuzun kabulüne arz etmeden evvel, 
bu ilk kısımda vekâletin iştigal sahası içinde bugün bilhassa iktisadi faaliyetlerin hassas olduğu 
görülen malî politika ile ilgili bâzı mevzular hakkındaki tetkik ve müşahadelerimi belirtmekte 
fayda mütalâa etmekteyim. 

Bu mevzular bilhassa arz ve talep muvazenesi, para ve kredi meseleleri ve kalkınmamızla alâ
kalı malî politikaya taallûk edecektir. 

Kısım - I. 

Bilindiği gibi, 1950 - 1954 devresinde millî gelirde büyük artışlar- elde edilmiştir. (Bu artışlar 
yüzde yüze yakın bir nispettedir.) 

îstirâ kudretinin böylece artması 1950 den bu yana memlekette .umumi talebi görülmemiş bir 
aoviyeye ulaştırmış bulunuyor. İsabetli tedbirler (para ve kredi politikası, istihsali teşvik edici di
ğer tedbirler) büyük kitleleri bir lokma, bir hırka tevekkülü içinden kurtarmış, daha iyi yaşa
mak arzusuna kavuşturmuştur. Bu halin milletimiz için ne kadar mesut bir hâdise teşkil ettiğini iza
ha lüzum görmüyoruz. 

Bu yeni hayat seviyesinde ihtiyaçlarımızın karşılanması ve yarın için daha yüksek bir hayat se
viyesinde yaşamak şartlarının temini, şimdi bahis mevzuu olan budur. Hattâ bundan da daha ile
ri, muasır anlayışa göre baştan başa bir vatan yapmak bahis mevzuudur. Bunun için büyük en-
vestismanlara girişilmiş bulunulmaktadır. Yurdumuzu geniş mikyasta kıymetlendirecek olan bu 
tesislerin işletmeye açılmalarına intizar halinde olduğumuz şu senelerde içtimai ve iktisadi haya
ta yeni merhaleler kazandırılması mevzuubahis olurken istihsalde, münakalede, iç ve dış ticarette 
birçok meselelerle karş> karşıya bulunduğumuz görülüyor. Mahiyetleri ve kesafetleri itibariyle 
1950 yılındaki şartlarla kıyaslanamıyacak kadar ehemmiyetli olan bu meseleleri bütün açıklığı 
ile ortaya koymak suretiyle işlerin tutumuna dair âmme efkârında sarih bir kanaat tahassulüne im
kân vermek çok faydalı olur. 

Biz burada yalnız iktisadi ve malî politika ile ilgili başlıca meselelerin teşhisine çalışacağız : 

i. îçinde bulunduğumuz konjonktür; arz ve talep muvazenesi : 

Evvelâ hayat seviyesinin yükselmesi neticesi olarak artan ihtiyaçlar karşısında mal arzının im
kânları üzerinde durmak içinde bulunduğumuz konjonktürün teşhisi için çok lüzumludur. 

Her şeyden evvel biliyoruz ki, 1950 den bu yana zirai ve sınai istihsal büyük artışlar kaydet
miştir. Böylece 1949 yılma nazaran % 50 den yüzde yüze kadar muhtelif nispetlerde artan istih
sal yekûnlarının ihracata tahsis edilen miktarlar dışında ithal mallariyle beraber iç piyasaya tama
men arz edilmekte olduğunu kabul edelim; Beri tarafta ihtiyaçlarımızın yukarda da işaret ettiği
miz gibi daha başka bir seviyede yaşamak arzusu, imara masruf hamlelerimiz ve bilhassa iktisadi 
cihazlanma teşebbüslerimizle çok kabarık, âdeta sonsuz bir manzara arz etmekte oldukları görülü
yor. O halde arz ve talep arasında bir muvazene kurmak için takip olunacak hattı hareket nedir! 
Her şeyden evvel para kıymetinin muhafazası ve fiyatlarda nispî bir istikrar temini ile ilgili olan 
bu suale cevap bulmaktaki zorluk bâzı iktisatçılarımız da - artık bütün dünyada tamamen terk-
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edilmiş birtakım klâsik düşüncelerle - deflâsyonist bir politikaya dönmek temayülünü bile uyan
dırmış bulunuyor. Bunlar, umumi talebi piyasaya arz olunan mallar seviyesine indirmek suretiyle 
fiyatları ve para kıymetini muayyen bir seviyde tutmak istemektedirler. Para miktarının ve kre
dilerin azaltılması, faiz haddinin yükseltilmesi bu meyanda arzu edilmektedir. 

Kanaatimizce böyle bir politikanın kabulüne; memlekette istihsal şevkini kıracağı ve kalkın
ma hamlemizi durduracağı için imkân yoktur. Yeniden bir mahrumiyetler rejimine dönmek, 
geri hayat şartları, içine gömülmek bu memlekette artık kimsenin aklından geçmemek lâzımgelen 
bir keyfiyettir. 

Bugün arza nazaran talebin fazlalığı bilhassa envestismanların tamamlanması, istihsal şubele
rinin beslenmesi - hammadde ve cihaz olarak - ve nihayet müstehlikin tatmini gibi faktörlerden 
ileri gelmektedir. O halde bu faktörler üzerinde bir ayarlamanın politika olarak ve aksiyon ola
rak mevcut tedbirlere ilâvesi meselelerimizi geniş mikyasta çözmüş olacak, yarınımıza olan em
niyetimizi kuvvetlendirecektir. 

Hemen şunu ifade edelim ki, bugünkü dünya şartları böyle bir ayarlamayı esasen teshil et
mektedir. Yavaş yavaş bir fazlai istihsal buhranına doğru kayan dünya ekonomisi ve sanayii; 
teçhiz ve istihlâke yarıyan maddeler ithalâtında iki seneden beş seneye kadar, envestismanlarda 
bundan da fazla vâdelerle krediler arz etmektedir. Dikkatle kullanıldığı takdirde istihsal im
kânlarımızın tam olarak istismar olunacağı yıllara sirayet etmekte olduğundan bu krediler 
mahzurlu değildir. Bilâkis arz ve talep muvazenesini fiilî olarak temine yaradığı için cari büyük 
faydalar sağlamaktadır. 

Müstehliklerin tatminine gelince; bunun biraz da itiyatlarla ve sosyal telâkkilerimizle alâkalı 
bir mesele olduğunu izahtan vareste görüyoruz. Köylümüzün piyasaya müşteri olarak katılması 
ne kadar meşru ve makbul ise bu ticari refah devresinde (Boom) gelirleri artan vatandaşların 
bilhassa lükse ve ithalât eşyasına karşı inhimakleri o kadar mezmum addedilmelidir. Bu bakım
dan hükümetin büyük kazançları Gelir Vergisi vasıtasiyle daha geniş nispetlerde teklif altına 
almasını raportörünüz tavsiyeye şayan bulmaktadır. Süpekülâsyonlara mâni olucu, döviz ka
çakçılığını önleyici tedbirlerde ise her zamandan daha müessir olmak durumunda bulunuyoruz. 

2. Enflâsyona, para ve kredi islerine ve malı politikaya dair görüşümüz : 

Nihayet bugün kabarık umumi talep yekûnu içinde süpekülâtif maksat ve hareketleri de göz
den kaçırmamak lâzımdır. Bu nevi hareketlerin Türk parasına karşı itimatla alâkalı bir mânası 
olabileceği de nazarı dikkate alınarak her şeyden evvel enflâsyon korkusunun zihinlerden silin
mesine hizmet edecek bâzı tedbirler üzerinde durulmak lâzımdır. 

Bâzı çevrelerde zaman zaman enflâsyon olu? olmadığı konuşuluyor. Bizce bu suale mümkün 
olduğu kadar sarahatle cevap verilebilir : 

Evvelâ enflâsyon da her şeyden evvel istihsal kaynaklarının tam kullanma halinin mevcut 
olup olmadığı birinci derecede ehemmiyetlidir, istihsal durumumuz böyle bir işba halinde değil
dir. Memleketimizde iktisadi potansiyelimizin hattâ yüzde 25 nispetinde kullanıldığını kimse id
dia edemez. O halde, daha çok istihsal imkânlarımız fazlasiyle* mevcut olduğuna göre emisyon 
tandanslarma; bunun sebeplerini araştırmadan ve kredi hacminin genişlemekte olmasına; bu 
hareketin mahiyetini sıhhatle teşhis etmeden enflâsyon vardır, demek doğru olmaz. Kaldı ki, bü
yük envestismanlara başvurmak suretiyle daha çok istihsal imkânlarımızı kullanacağımız yakın 
zamanların da temelini atmış bulunuyoruz. 

Bu bahiste para ve kredi hacımlarıyla fiyatlar ve bunların münasebeti üzerinde durmak su
retiyle de vuzuha varmaya çalışacağız : 
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1949 dan sonraki yıllarda emisyon hacmi, banka mevduatı ve kredi hacımları, toptan eşya 

fiyatları, geçinme endeksleri aşağıda tabloda görülecek artıglar kaydetmişlerdir. 

Mevduat 

Endeks 

100 
124,3 
174,2 
227,7 
299,2 
308,9 

Artış 
Nispeti 

% 
24,3 
74,2 

127,7 
199,2 
208,9 

Kredilekr 

Endeks 

100 
119,3 
166,1 
232,6 
300,0 
358,7 

Artış 
Nispeti 

% • 
19,3 
66,1 

132,6 
200,0 
258,7 

Emisyon 

Endeks 

100 
107,7 
128,3 
140,0 
164,3 
171,6 

Artış 
Nispeti 

% -
7,7 

28,3 
40,0 
64,3 
71,6 

Toptan eşya 
fiyatları 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
1954 vasati 

L 

100,0 
107,9 
96,9 

103,4 
104,2 
106,6 

115,0 
119,3 
117,3 
117,7 
118,6 
117,4 
117,9 
117,8 
117,1 
117,2 
118,7 
121,1 
117,9 

Geçim 
Endeksi 
Ankara 

100,0 
107,5 
102,8 
101,8 
107,0 
112,1 

117,6 
118,5 
118,2 
118,5 
120,8 
123,1 
123,4 
123,7 
123,9 
123,5 
124,8 
127,2 
121,9 

Bu tablonun tetkiki, bize fiyatların ve geçinme endekslerinin para ve kredi hacımlarındaki artış
lara intibak halinde olmadığını göstermektedir. 1949 dan bu yana para hacmmda % 71,6, mevduatta 
% 208,9, kredi hacmmda % 258,7 artışlar olduğu halde fiyatlar, aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi 
dünya endekslerinin seyrini yakından takibetmiş, nihayet pek az değişiklikle bugünkü seviyeyi almış
tır. i 
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Türkiye ve bir kısım memleketlerde toptan eşya fiyatlan endeksi (1948 - 100) 

Yıllar ve aylar vasatisi 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Vasati 

Bu müşahedeyi kaydederken fiyatların para ve kredi hacimlerindeki genişlemenin tesirinden 
azade kalmış olduklarını iddia etmek, kabul edilmelidir ki, aklımızdan geçmiyor. Biz biliyoruz ki, 
beri tarafta istihsalin artmış bulunması gibi fiyatların düşmesini intaç etmesi beklenen bir tesir bu 
esnada daima mevcut olmuştur. Fiyatların bu tesire rağmen artmakta devam etmesi moneter bir 
konjonktürün mevcudiyetini hissettirmektedir. O halde vaziyet moneter konjonktür teorisi ile izah 
olunabilir. * 

Buna göre ekonomik yükseliş - refah - devrelerinde istihsaldeki artışlara rağmen fiyatlar düş-
miyerek yükselmekte devam eder. Amerika'daki refah devrinde bu hal aynen müşahede edilmiştir. 

İktisadi kalkınmamızın karekteri mütalâa edildiği zaman bunda kredi hacimlerinin genişletilmesi 
ve faiz haddinin düşürülmesi gibi unsurları kolaylıkla buluyoruz. Hükümet, istihsali kamçılıyan, 
yatırımlara imkân veren bir moneter plânda çalışmaktadır. Bir depresyona mâni olmak için bu 
plânda her gün hesaplı bir terakki elde edilmesinin zaruri olduğunu da yine bu nazariye ispat 
etmektedir. 

İktisadi buhranların memleketlerde tedavül kifayetsizliğinden, servet inkısamından ve vatandaş
ların ellerine geçen parayı sarf etmemelerinden ileri geldiği tesbit edilmiştir. Bu böyle olduğu an
laşılınca da devletin parayı uygun, mâkıjl ve münasip bir şekilde idare ettiği takdirde iktisadi ha-, 
yatı, fiyatlan, iş ve çalışma hayatını, servetlerin inkısamını nizama sokmak kabil olacağı gibi bir 
telâkki doğmuş ve bu politikanın başta İngiltere olmak üzere tatbiki mükemmel neticeler vermiştir. 
Misal: İtalya'da da böyledir. Roozvelt'in (New deal) siyaseti de budur. 

Tü
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100,0 
107,9 
96,9 
103,4 
104,2 
106,6 
115,0 
119,3 
117,3 
117,7 
118,6 
117,4 
117,9 
" 117,8 
117,1 
117,2 
118,7 
121,1 
117,9 
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Memleketimizde 1950 den evvel takibedilen politika ile 1950 den bu yana güdülen politikayı tet

kik ettiğimiz takdirde dünya ekonomisi içinde geçirilmiş olan bu tecrübeleri hatırlamamak mümkün 
olmuyor. Bugün bizim hükümetten istiyaceğimiz para ve krediyi ekonomimizin kalkınması yolunda 
mâkul ve hesaplı olarak idare etmesidir. 
* 

ilâve edelim ki; hükümet ve Maliye Vekâleti para ve kredi işlerini dikkatle, makûl ve hesaplı 
olarak idare etmek hususunda büyük gayretler sarf etmektedir. 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin kurulmasını Bankalar Kanununua taallûk eden çakma
ları, Türk Parasını Koruma Kanunu ile alâkalı mevzuat ve tatbikatta görülen hareketleri, bu 
arada komisyonumuzun da memnuniyetle mütalâa edeceği tedbirler cümlesinden olarak kaydetmeyi 
vazife biliyoruz. 

Ticaret ve Tediye Muvazeneleri * ' 

Paramızın bilhassa dış kıymeti üzerinde ehemmiyeti olan ticaret ve,tediye muvazenelerinin te
sisi yolunda izhar edilen temennilere hak vermemek mümkün değildir. Liberasyon sisteminden 
miras kalan ariyerelerin alacaklı memleketlerle anlaşmalara varılmak suretiyle tasfiyesi yoluna gi
dilmiş olmasını memnunlukla karşılamak lâzımdır. Tahsisi de ihtiva eden.bir dışj ticaret rejimi içinde 
bundan sonra ithalâtın ihracattan fazla oluşu ancak gelecek senelere sâri kredilerle yapılan itha
lâtın cari sene rakamları içinde yer almasiyle tefsir edilmelidir. 

Tediye muvazenesine gelince; bu muvazenenin fiilî olarak kurulması pasif ve aktif hesapların da 
daha dikkatli olması gerekmektedir. Vekâletin dövizle ilgili kararlarını halkımız ve iktisadi maha-
filin bu bakımdan anlayışla karşılanması, bu muvazenenin tesisi yolunda Hükümetçe sarf edilen gay
retlere müzaharet göstermesi çok şayanı temennidir. 

Maliye Vekâleti bütçesi 

Maliye Vekâleti 1955 yılı bütçesi şu şekilde tertibedilmiş bulunmaktadır. , 
Lira 

Vekâlet hizmetleri karşılığı 114 487 748 
Mülhak bütçelere yapıllan yardımlarla diğer kanuni yardımlar 141 809 329 
Sosyal yardımlar 2 440 000 

A/l yekûnu 258 737 077 

Yatırımlar 

Lira 

Maliye Vekâleti yatırımları 25 567 500 
Mülhak bütçeler yatırımları 52,8 019 302 

A/2 yekûnu 553 586 802 

Bu vaziyete göre Maliye Vekâleti bütçesi, 
A/ l yekûnu 258 737 077 
A/2 yekûnu 553 586 802 

812 323 879 lira tutmakta ve 
muhtelif tahsislere göre 1954 bütçesinden 299 220 975 lira fazla masrafı ihtiva etmektedir. Aşa-
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ğıdaki tablo geçen seneye nazaran A / l , A/2 cetveli erindeki bu fazlalıkları göstermektedir. 

A / l A/2 Yekûn 

1955 
1954 

Fazlası 

258 737 077 
155 143 954 

103 593 123 

553 586 802 
357 958 950 

195 627 852 

812 323 879 
513 102 904 

299 220 975 
Bütçenin muhtelif fasıll ve maddelerinde yapılmış ve gerekçede mucip sebepleri izah edilmiş 

olan ilâve ve tenziller aşağıdaki cetvelde toplu olarak görülmektedir. 

F . Tahsisatın nev'i Fazlası Noksanı 

201 Maaşlar 

202 Ücretler 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

209 5434 sayılı Kanunla T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler* 

218 Kasa tazminatı 

301 Merkez daireleri büro masrafları 

302 Vilâyetler^ büro masrafları 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

305 Vilâyetler kira bedeli 

306 Giyecekler ' 67 

307 Yolluklar 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yol
lukları 15 000 15 000 

309 Taşıt masrafları 

310 Elçilikler Maliye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri masrafları 13 500 * 6 800 

401 Basımevi masrafları 

405 Atlı tahsildarlara verilecek hayvan satmalma ve yem bedelleri 259 540 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren 
masraflar 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 

417 Vergi tahsil masrafları 135 250 

418 Hazine muameleleri masrafları 

419 Millî mülkler muameleleri mas. 420 000 50 000 

420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği masraf. 

13 086 425 
1 569 630 

99 075 

53 500 
r* 293 268 

27 000 
124 600 
215 000 
138 000 
10 000 

2 515 943 

15 000 
4 200 
13 500 
130 500 

582 000 
75 000 

2 507 703 
420 000 
120 000 
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F. Tahsisatın nev'i 

422 3242, 5254 ve 6182 sayılı Ka. Ge. Tohumluk işleri için T. C. Zi
raat Bankasına 

423 5420 ve 5826 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 

424 Devlet binalarının yangına karşı korunması masrafları 

426 Malî istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit mas
raflar 

427 Trafik teşkilâtının gerektirdiği masraflar 

428 özel idarenin umumi muvazeneye alınması dolayısiyle yapıla
cak her türlü masraflar 

451 Yayın masrafları 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yolluklariyle başka her çeşit masrafları 

476 Kurs masrafları 

Yardımlar 

601 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 

603 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 

605 Ankara Üniversitesine yardım 

606 istanbul » » 

607 » Teknik Üniversitesine yardım 

608 Petrol Dairesi Reisliğine yardım 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nei maddesi gereğince 
Umum Müdürlüğüne yapılacak ödemeler 

Karayolları 

610 Devlet Su İşleri Umum Md. 

611 58&9 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler 

612 5889 S. K. belediyelere yapılacak ödemeler 

624 istanbul Esnaf Hastanesine yardım 

639 Mevlâna Celâlettini Rumi'nin Türbesinin tamiri için Konya, 
Belediyesine 

641 Hacıbektaşı Veli Türbesinin tamiri için Hacıbektaş Belediye
sine 

644 Marifetname müellifi İbrahim Hakkı 'nın Tillö'deki türbesinin 
ihyası için kurulacak derneğe M 

646 Avrupa Göçmenler Birliği Kongre masrafı olarak Etüd Birli
ğine 

Fazlası 

5 417 979 

100 000 

Noksanı 

21 000 000 
145 500 

9 000 
17 000 

385 599 
131 424 
85 000 

3 769 047 
3 210 773 
3 537 436 

94 455 

3 209 802 
1 216 721 
2 000 000 
750 000 

250 000 

300 000 
1 250 000 

2 300 

250 000 

200 000 

65 000 

25 000 

10 000 



Tahsisatın nev'i 

647 Ankara Ordu Evine 

649 Kars Zafer anıtının inşası için kurulacak derneğe 

650 6085 S. K. Ge. özel idarelere yapılacak ödemeler 

651 6085 S. K. Ge. Belediyelere yapılacak ödemeler 

652 Bina, Arazi ve Buhran vergilerinden özel idareye verilecek 
hisse 

653 Bina, Arazi ve Buhran vergilerinden belediyelere verilecek 
hisse 

YaUnmlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

711 Makine, alet ve gereçler onarımı 

735 Millî emlâk tefevvüz ve satmalma masrafları 

736 3867 S. K. Ge. yapılacak ödemeler 

741 Yatırımlar için İstanbul Teknik Üniversitesine 

742 Yatırımlar için istanbul Üniversitesine 

743 Yatırımlar için Ankara Üniversitesine 

744 Yatırımlar için Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Md. 

745 Yatırımlar için Devlet Havayolları Umum Md. 

746 Fâtih Külliyesi onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne 

751 Vekâlet servisleri için alınacak arşiv malzemesiyle ilgili her 
çeşit masraflar 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 

753 Darphane ve Damga Matbaası için satmalmacak makine ve 
aletler 

772 3202 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin (C) fıkrası gereğinee 
sermaye olarak Ziraat Bankasına 

— 6400 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince 
Devlet Malzeme Ofisi Umum Md. 

777 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (1 000 000 lirası 
T. Hava Kurumu taksiti). 

791 5539 S. K. 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Md, 

792 5539 sayılı K. L 9'. maddesi gereğince Karayolları Umum Md. 

793 Yatırımlar için Devlet Su İşleri Umum Md. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar (Nafıa bütçesine aktarılacak). 

Yatırımlar yekûnu 

Fazlası 

450 000 
1 130 000 

34 000 000 

4 000 000 

2 000 000 
10 000 

1 158 000 

1 399 701 
997 000 

1 107 850 
150 000 
• 

85 000 
10 000 

1 750 000 

3 424 987 

1 000 000 

11 200 000 
3 540 198 

100 910 580 
67 991 085 
2 790 334 

199 524 735 

- 199 — 
Noksanı 

200 000 
50 000 

1 100 000 

272 083 
40 000 

2 484 000 

3 896 883 
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Yukarda da arz ettiğim gibi mucip sebepleri bütçe gerekçesinde tafsilâtlı olarak tasrih edil

miş olan bu zam ve tenzillerin hakiki ihtiyaçlar karşılığı olduğu görülmüştür. 

Bu değişiklikler haricinde zaruri gördüğüm aşağıdaki mevzuların nazarı itibara alınması gerek
mektedir : 

1. 6326 sayılı Petrol Kanununun 23 ncü maddesi gereğince petrol hakları olarak gelir bütçe
sine ifat kayıt olunan % 20 lerin aynı zamanda vekâlet bütçesinde yer alması icabetmekte .oldu
ğundan kanuni olarak bu tahsisatın vekâlet masraf bütçesinde (6326 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi 
gereğince Petrol Dairesi Reisliğine) namiyle yeniden açılacak bir fasla 375 000 liralık tahsisat ko
nulması. 

2. Son senelerde millî ekonomimizin arz ettiği inkişaf devlet sektöründen hususi sektöre 
personel akışını mucip olmuş ve bu akış bilhassa Maliye teşkilâtında kendini göstermiştir. 

Gerek bu şekilde ve gerek diğer normal şekillerle açılan malî vazifelere getirilecek personelin 
fert ve devlet hukukunun ziyama meydan verilmemesi bakımından malî mevzuata bihakkin vâ
kıf ve lüzum nispetinde hukuk bilgisine sahip olmaları lâzımdır. 

Günden güne inkişaf eden bu vekâlet işlerinin modern memleketlerdeki gibi yürütülmesi için 
hazırlanan ve hazırlanmakta bulunan vergi ve masraf kanunlarının tatbikini kolaylaştırmak, 
bu sahada hususi bir bilgi ile yetiştirilmiş memurlarla kabil olacağı şüphesizdir. 

Bu sebeple 1948 yılında kapatılmış#H.ve maliye teşkilâtına birçok kıymetli elemanlar yetiştirmiş 
bulunan Maliye Meslek Okulunun bugünkü ihtiyaçlara cevap verebilecek bir şekilde en kısa bir 
zamanda yeniden tesisinin maliyemiz için elzem olacağı kanaatindeyim. 

3. Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince devlete ait vasıtaların üçüncü şahıslara ika 
ettikleri zararları karşılamak üzere hükümetçe fon tesisi sigortaya nazaran daha uygun gömül
müş ve bu maksatla açılacak bir tertibe 250 000 liralık bir tahsisatın ilâvesi zaruri bulımmuşjfear. 

Maliye Vekâleti bütçesini bu tekliflerimle kabulünüze arz ederim. 

Antalya Mebusu 
Kenan Akmanla? 



M. 

Maliye Vekaleti 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 
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1955 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 5 400 5 400 12 000 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
13 

11 

12 

Mekez memurları maaşı 
Vlâyeler memurları maaşı 
Merkz memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Millî Piyago İdaresi denetçisi 
ve âzası ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

6 461 400 
22 406 300 

15 000 

150 000 

29 032 700 

1 187 700 
1 697 820 

8 055 

2 893 575 

133 800 

180 000 

313 800 

8 566 000 
33 321 875 

43 750 

187 500 

42 119 125 

1 577 250 
2 877 900 

8 055 

4 463 205 

168 000 

244 875 

412 875 

8 566 000 
33 321 875 

43 750 

187 500 

42 119 125 

1 577 250 
2 877 900 

8 055 

4 463 205 

168 000 

244 875 

412 875 
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M. 

Maliye Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

209 

210 
218 

I I - Başka haklar 
4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

135 000 

2 025 000 

20 000 

275 000 

7 000 

35 000 
65 000 

150 000 

2 025 000. 

20 000 

300 000 

7 000 

38 500 
75 000 

150 000 

2 025 000 

20 000 

300 000 

7 000 

38 500 
75 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 

5 000 5 000 

1 756 000 
2 100 

258 500 

2 049 268 
2 100 

285 500 

Fasıl yekûnu 2 5Ç2 000 2 615 500 2 615 500 

5 000 

2 049 268 
2 100 

285 500 

îkinci kısım yekunu 36 823 675 51 952 573 51 952 573 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez büro masrafları 
/ 10 Kırtasiye 

20 Döşeme 
50 000 
25 000 

50 000 
100 000 

50 000 
100 000 



M. 

30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Maliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Demirbaş 
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 masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

35 000 
35 000 
35 000 
45 400 

225 400 

260 000 
60 000 

300 000 
115 000 
65 000 

225 000 

1 025 000 

2 650 000 

280 00 

750 000 
62 000 
84 00 

1055 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

60 000 
35 000 
40 000 
65 000 

350 000 

300 000 
120 000 
320 000 
140 000 
80 000 

280 000 

1 240 000 

2 650 000 

280 000 

880 000 
70 000 
84 000 
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ı için 
Encümenee 

kabul edilen 
Lira 

60 000 
35 000 
40 000 
65 000 

350 000 

300 000 
120 000 
320 000 
140 000 
80 000 

280 000 

1 240 000 

2 650 000 

280 000 

880 000 
70 000 
84 000 

10 
20 
31 
32 
41 
42 

43 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Hesap uzmanları harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Teftiş ve tetkik için ecnbi 
memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin harcırahı 
Tetkik için ecnebi memleket
lere gönderilecek hesap uzman
ları harcırahı 

125 000 
26 067 

180 000 
330 000 
200 000 
525 000 
100 000 

150 000 

152 000 

135 000 
26 000 

360 000 
660 000 
400 000 
974 300 
160 000 

167 000 

185 000 

Fasıl yekûnu 1 176 000 1 314 000 1 314 000 

135 000 
26 000 

360 000 
660 000 
400 000 
974 300 
160 000 

167 000 

185 000 



204 Maliye Vekâleti 

M. Tahsisatın nev'i 

81 Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş harcırahı 

82 Defterdarlar, malmüdürleri, 
varidat müdürleri, millî emlâk 
müdürlri, kontrol memurları 
devir ve teftiş harcırahları 

83 Vergi kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderilecek
lerin devir ve teftiş harcırahı 

84 5797 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak teftişlere ait harcı
rahlar 

85 Bankalar yeminli murakıpları 
harcırahı 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
atlı tahsildarlara verilecek taz
minatlar 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
atlı tahsildarlara verilecek 
avans 

94 Darphane ve Damga Matbaa
sından pul ve kıymetli evrak 
götürecek heyetlerin harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez# 

12 Vilâyetler 

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 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

49 822 176 120 176 120 

159 455 320 000 320 000 

70 000 100 000 100 000 

10 000 20 000 20 000 

11 500 22 500 22 500 

0 863 800 863 800 

0 25 000 25 000 
0 20 000 20 000 

1 937 777 4 453 720 4 453 720 

80 000 65 000 65 000 
150 000 165 000 165 000 

230 000 230 000 230 000 

2 000 2 000 2 000 

2 000 2 000 2 000 

3 000 3 000 3 000 

1 000 1 000 1 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

31 Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Elçilikler Maliye müşavirlik
leri ve mümessillikleri mas
rafları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
70 Posta, telgraf ve başka haber

leşme ücret ve masrafları 
80 Kira bedeli 
91 Daimî vazife harcırahı 
92 Muvakkat vazife narcırahı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
10 îlk madde bedeli 
21 işçi ücretleri ve işletme mas

rafları 
22 İşçi Sigortaları Kurumuna 

ödenecek primler 
23 Darphane ve Damga Matbaası 

işçilerine verilecek öğle yemeği 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

. Temsil masrafları 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene» 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 500 4 500 4 500 

500 1 700 1 700 

10 000 14 200 14 200 

1 000 
0 
0 

5 000 
1 000 
1 500 

5 000 
6 800 
15 000 
3 500 

38 800 

7 444 044 

2 500 
3 000 
3 000 
7 500 
1 500 
2 000 

6 000 
5 000 
10 000 
5 000 

45 500 

10 458 420 

2 500 
3 000 
3 000 
7 500 
1 500 
2 000 

6 000 
5 000 
10 000 
5 000 

45 500 

10 458 420 

270 000 337 500 337 500 

296 000 350 000 350 000 

23 000 28 000 28 000 

20 000 24 000 24 000 

609 000 739 500 739 500 

25 000 25 000 25 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

0 Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan satmalına ve yem be
delleri 

Vekâleti 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

259 540 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

için 
Enciimenee 
kabul edilen 

Lira 

0 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

10 Beyiye aidatı 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
20 Mspeti kanunla belirtilmiş ke

senek ve ikramiyeler 1 300 000 1 300 000 1 300 000 
30 Geriverilecek paralar 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
40 Mahkeme harçları 750 000 1 000 000 1 000 000 
50 Devlete ait gerçekleşmiş ve 

gerçekleşecek Bina ve Arazi 
vergileri 368 000 700 000 700 000 

417 

418 

10 

20 

10 
20 

Fasıl yekûnu 7 918 000 8 500 000 8 500 000 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 Vergi komisyonlarının maaşlı 

olmıyan âzalarının huzur üc
retleriyle vukuf ehli ücretleri 180 000 240 000 240 000 

20 Satış komisyonlariyle artırma 
eksiltme ve ihale komisyon
larında bulunacak belediye aza-

30 
larmın huzur ücretleri 
Maliye müşavere komisyonu 
huzur ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Vergi tahsil masrafları 
Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve 
baskı masrafları 
Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, ilân, satış ve taşıma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Hazine muameleleri masraf lan 
Faiz, acyo ve para farkları 
Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

20 000 

22 000 

222 000 

710 250 

10 000 

720 250 

6 035 000 
150 000 

6 185 000 

35 000 

22 000 

297 000 

575 000 

10 000 

585 000 

8 542 703 
150 000 

8 692 703 

35 000 

22 000 

297 000 

575 000 

10 000 

585 000 

7 042 703 
150 000 

7 192 703 
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Tahsisatın nev'i 

Millî mülkler muameleleri mas
rafları 
Belirtme işleri 
Menkul ve gayrimenkul mal
lar umumi masrafları 
6195 sayılı Kanunun tatbiki 
dolayısiyle yapılacak her türlü 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 
3242, 5254 ve 6182 sayılı kanun
lar gereğince tohumluk işleri 
için T. C. Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler 
5420 Ve 5826 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak ödemeler 
karşılığı 
Devlet binalarının yangına kar
şı emniyeti ve yangından ko
runma masrafları 
Kaza teşkili masrafları 
Malî istihbarat arşivlerinin ku-
rulmasiyle ilgili her çeşit mas
raflar 
Trafik Kanununun 56 ncı mad
desi gereğince tesis edilecek 
fon karşılığı 
Bina, Arazi ve Buhran vergile
rinin özel idarelerden umumi 
muvazeneye alınması dolayı
siyle yapılacak her türlü mas
raflar 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

50 000 

130 000 

500 000 

1 250 000 

0 

250 000 

650 000 400 000 

200 000 

40 000 60 000 60 000 

600 000 1 000 000 1 000 000 

0 

690 000 1 060 000 1 060 000 

250 000 

3 047 673 8 465 652 8 465 652 

400 000 

100 000 200 000 200 000 
550 000 550 000 550 000 

200 000 

250 000 

0 21 000 000 21 000 000 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Malî vesika ve eserlerin toplan
ması ve tasnifi için gerekli her 
çeşit masraflar 

-
12 500 
25 000 

30 000 

58 000 
25 000 

30 000 

58 000 
25 000 

30 000 
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40 

— Maliye Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Malî'kanun ve kararların taVı 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

0 

67 500 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 000 

213 000 

100 000 

213 000 
=3 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 26 800 24 500 24 500 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 0 9 000 9 000 

456 
460 
476 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

Düşünülemiyen masraflar 
İhtiyat tahsisatı 
Kurs masrafları 
Maliye kursu umumi masraf
ları 
Gelir Yergisi kursları umumi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

26 800 

100 000 
240 000 

93 000 

100 000 

193 000 

33 500 

100 000 
240 000 

110 000 

100 000 

210 000 

33 500 

100 000 
240 000 

110 000 

100 000 

210 000 

Dördüncü kısım yekûnu 23 483 763 51 761 355 50 511 355 

501 
502 

10 
20 

I 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1950 - 1953 yuları borçları 
1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

200 000 

100 000 
10 000 

110 000 

310 000 

200 000 

100 000 
10 000 

110 000 

310 000 

200 000 

100 000 
10 000 

110 000 

310 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Devlet Havayolları Umum Mü. 
dürlüğüne yardım 

603 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
10 Mülhak vakıflara ait cami ve 

mescitler hademe ücretleri far
kı için 

20 Dernekler ve köyler tarafın
dan inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım için 

30 Fâtih Külliyesi onarımı için 

Fasıl yekûnu 

605 Ankara Üniversitesine yardım 
606 îstanbul Üniversitesine yar

dım 
607 îstanbul Teknik Üniversitesine 

yardım 
608 Petrol Dairesi Reisliğine 

10 Hazinece Ödenecek hisseler 
karşılığı 

20 Hazineden yardım 

Fasıl yekûnu 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne yapıla
cak ödemeler 

610 Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne yardım 

611 5889 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümanet 

tahsisatı istenen kabul edüea 
Lira Lira Lira 

440 935 826 534 826 534 

778 975 910 399 910 399 

180 000 225 000 225 000 

700 000 700 000 1 000 000 
0 40 000 40 000 

880 000 965 000 1 265 000 

12 226 819 15 995 866 16 244 566 

13 323 249 16 534 022 16 344 022 

5 797 470 9 334 906 9 298 906 

0 0 375 000 
0 0 94 455 
0 0 469 455 

5 792 345 9 002 147 5 502 147 

3 347 279 4 564 000 4 564 000 

30 000 000 32 000 000 32 000 000 
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612 

613 

614 

615 
616 
617 

618 
619 

620 
621 

622 
623 

624 

625 

210 

M. 

10 
20 

0 
0 

10 

20 

— Maliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

5889 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 
Belediye hastaneleri umumi 
masraflarına yardım 
Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 
Darülacezeye yardım 
Kızılay Kurumuna yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 
Darüşşef akaya yardım 
Türk Eğitim Derneğine yardım 
Yurtlar için 
Yeni tesisler için 

Fasıl yekûnu 

Musevi Hastanesine yardım 
Balıklı Eum Hastanesine yar
dım 
Ermeni Hastanesine yardım 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine yardım 
İstanbul Esnaf Hastanesine 
yardım 
Hastane masrafları için 
Hastane inşaatı için 

Fasıl yekûnu 

Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 
Ankara'daki Türkiye Sağır, 
Dilsiz ve Körler Derneği Ge
nel Merkezine 
Diğer derneklere 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

11 250 000 

400 000 

15 000 
25 000 

550 000 

100 000 
165 000 
150 000 

0 
0 

0 

40 000 

60 000 
40 000 

20 000 

0 
40 000 

250 000 

290 000 

30 000 

0 
0 

1955 yılı için 
Hükümetçe- Encümence 

istenen kabul edüen 
Lira Lira 

12 000 000 

400 000 

15 000 
25 000 

550 000 

100 000 
165 000 
150 000 

0 
0 

0 

40 000 

60 000 
40 000 

20 000 

0 
40 000 

0 

40 000 

30 000 

0 
0 

12 000 000 

400 000 

15 000 
25 000 

550 000 

* 100 000 
165 000 

0 
150 000 
100 000 

250 000 

65 000 

85 000 
65 000 

50 000 

40 000 
0 
0 

0 

0 

25 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 0 0 30 000 
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1954 1955 yıh için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

626 Şehitlikler îmar Derneğine 
yardım 20 000 20 000 20 000 

627 Türk Tarih Kurumuna yar
dım 

628 

629 

630 

631 

633 

634 
635 

636 

637 
638 

639 

640 

10 Kurum ve yayın işleri için 
20 Kazı işleri için 

Fasıl yekûnu 

Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 
Türk Coğrafya Kurumuna yar
dım 
Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 
Milletlerarası Kızılhaç Kuru
muna 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 
îzmir Fuarına yardım 
Millî Kütüphaneye Yardım 
Derneğine yardım 
Şehitlik ve Âbidelerin îmar 
Derneğine Çanakkale âbidesi 
inşaatı için 
Ağaç Koruma Derneğine 
Göçmenlere Yardım Derneği 
Ankara Şubesine 
Mevlâna Celâlettini Rumînin 
türbesi etrafının tarh ve tan
zimi için Konya Belediyesine 
Seyyitbattal Gazi Türbesinin 
tamiri için Seyyitbattal Gazi 
Tarihî Eserlerini! Onarım ve 
Güzelleştirme Derneğine yar
dım 

30 000 
60 000 

90 000 

5 000 

5 000 

15 000 

30 000 

50 000 
50 000 

15 000 

100 000 
5 000 

5 000 

300 000 

100 000 

30 000 
60 000 

90 000 

5 000 

5 000 

15 000 

30 000 

50 000 
50 000 

15 000 

100 000 
5 000 

5 000 

100 000 

100 000 

30 000 
60 000 

90 000 

15 000 

10 000 

20 000 

30 000 

50 000 
50 000 

15 000 

100 000 
5 000 

5 000 

300 000 

100 000 
641 Hacıbektaşı Veli Türbesinin 

tamiri için Hacıbektaş Beledi
yesine 65 000 0 10 000 
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P. M. 

642 
643 

644 

645 

0 

647 
648 

0 

650 

651 

652 

653 

654 
655 

656 
657 

Tahsisatın nev'i 

Türk Ocağına Yardım 
Ankara Yenişehir camii inşa
atına yardım 
Marifetname Müellifi İbrahim 
Hakkının Tıllö'deki Türbesi
nin tamir ve ihyası için kuru
lan derneğe 
Kırkpmar güreşçileri için 
Edirne Belediyesine yardım 
Avrupa Göçmenler Birliği 
Kongre masrafı olarak Etüd 
Birliğine yardım 
Ankara Orduevine yardım 
Adana'da Kuvai Milliye Mü
cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 
Kars Zafer Anıtının inşası için 
kurulacak derneğe 
6085 sayılı kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak ödeme
ler 
6085 sayılı kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 
Bina, Arazi ve Buhran vergile
rinden özel idarelere verilecek 
hisse 
Bina, Arazi ve Buhran vergile
rinden belediyelere verilecek 
hisse 
Yardımsevenler Derneğine 
Şair Ahmetpaşa türbesinin ik
mali inşaatı için Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumuna 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümentt 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 
100 000 

75 000 

25 000 

25 000 

10 000 
200 000 

15 000 

50 000 

0 

100 000 

75 000 

0 

25 000 

15 000 

452 000 

100 000 

75 000 

15 000 

25 000 

0 0 
0 200 000 

15 000 

452 000 

0 1 130 000 1 130 000 

0 34 000 000 34 000 000 

0 4 000 000 4 000 000 
0 0 25 000 

yardım 
İstanbul Enstitüsüne yardım 
Dumlupınar âbidesinin bakım 
masrafları için Afyon Beledi
yesine yardım 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

25 000 
20 000 

25 000 
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658 

659 

660 

661 

662 

Veysel Karani Türbesi ve Ca
mimin tanzimi için Veysel Ka
rani Türbesi Tamir Derneğine 
Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine 
Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna 
Şehit makberlerinin tamiri için 
Edirne Belediyesine 
Türk Kadınlar Birliğine 

Altıncı kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

87 077 0' 

0 

0 

0 

0 
0 

72 
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1955 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen 
Lira 

0 

0 

0 

0 
0 

144 249 329 

kabul edilen 
Lira 

25 000 

10 000 

100 000 

50 000 
20 000 

142 397 029 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
711 Makina, alet ve malzemeler 

onarımı 
10 Damga ve matbaa için 
20 Darphane için 

Fasıl yekûnu 

5 400 
36 823 675 
7 444 044 

23 483 763 
310 000 

87 077 072 

155 143 954 

3 000 000 
* 

7 500 
20 000 

27 500 

5 400 
51 952 573 
10 458 420 
51 761 355 

310 000 
144 249 329 

258 737 077 

5 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 

12 000 
51 952 573 
10 458 420 
50 511 355 

310 000 
142 397 029 

255 641 377 

4 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

Maliye Vekaleti 
1954 

Y ı l ı 
tahsisatı 

Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

735 Millî emlâk tefevvüz ve satm
alına masrafları 1 342 000 2500000 2000000 

736 3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 2 738 500 1 638 500 1 638 500 

741 Yatırımlar için İstanbul Tek
nik Üniversitesine 4 780 3Q0 6 180 001 6 180 001 

742 Yatırımlar için İstanbul Üni
versitesine 5 148 000 6 145 000 6 335 000 

743 Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 2 912 151 4 020 001 3 270 001 

744 Yatırımlar için Hudut ve Sa
hiller Sağlık Umum Müdürlü
ğüne 200 000 350 000 350 000 

745 Yatırımlar için Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğüne 10 647 383 10 374 500 10 374 500 

746 Fâtih külliyesi onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 500 000 460 000 460 000 

O Yatırımlar için Petrol Dairesi 
Reisliğine ' 0 0 0 

751 Vekâlet servisleri için alınacak 
muhtelif makina ve arşiv mal-
emesi ile ilgili her çeşit mas
raflar " 50 000 135 000 135 000 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar 

11 Başvekâlet 50 000 
0 Şûrayi Devlet Reisliği 0 

12 Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğü 70 000 

13 Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü 33 000 

0 Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü 0 

14 Toprak ve iskân işleri Umum 
Müdürlüğü 72 000 

15 Adliye Vekâleti 106 000 
16 Millî Müdafaa Vekâleti 0 
17 Dahiliye Vekâleti 425 000 

0 
0 

0 

0 

0 

o o o o 

75 000 
0 

4 000 

33 000 

0 

150 000 
100 000 
75 000 

267 000 



Maliye 

F. M. Tahsisatın nev'i 

18 Emniyet Umum Müdürlüğü 
19 Jandarma Umum Kumandan

lığı 
20 Maliye Vekâleti 
21 Hariciye Vekâleti 
22 Milletlerarası tktısadi iş Bir

liği 
23 Nafıa Vekâleti 
24 îktisat ve Ticaret Vekâleti 
25 Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekâleti 
26 Gümrük ve înhisarlar Vekâleti 
27 Ziraat Vekâleti 
0 işletmeler Vekâleti 

28 Çalışma Vekâleti 
29 Münakalât Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

753 Satınalınacak makina ve alet
ler 

10 Damga Matbaası için 
20 Darphane için 

Fasıl yekûnu 

771 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 

772 3202 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin (C) fıkrası gereğince 
sermaye olarak Ziraat Banka
sına 

773 3202 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince ihtiyat sermaye 
olarak Ziraat Bankasına 

775 5016 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Milletlerarası 
Para Fonu Müessesesi imar ve 
Kalkınma Bankasına 

776 6400 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin B fıkrası gereğince 
Devlet Malzeme Ofisi Umum 
Müdürlüğüne 

— 214/1 — 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

235 000 

700 000 
20 000 
4 000 

0 
100 000 
12 000 

400 000 
55 000 

200 000 
22 000 

0 
0 

2 504 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

0 
30 000 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

30 000 

t için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

621 000 

700 000 
30 000 
30 000 

15 000 
70 000 
15 000 

185 000 
250 000 
953 751 

0 
15 000 
15 000 

3 603 751 

1 250 000 1 500 000 1 250 000 
0 1 500 000 750 000 

1250 000 3 000 000 2 000 000 

1500000 1500000 1500000 

11 381 263 14 806 250 14 806 250 

1000000 1000000 1000000 

2 742 200 2 742 200 2 742 200 

0 1 000 000 1 000 000 



— 214/2 — Maliye Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

777 6086 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi mucibince turizm 
kredi fonu 

778 5591 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince sermayelerine 
mahsuben Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna 
(1 000 000 lirası Türk Hava 
Kurumundan satmalman uçak 
ve motor fabrikası taksiti kar
şılığıdır.) 

779 6143 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 

791 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 

793 Yatırımlar için Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğüne 

0 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Nafıa bütçesine aktarılacak) 

Yatırımlar yekûnu 

1954 1955 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 

3 800 000 15 000 000 12 000 000 

15 000 000 15 000 000 15 000 000 

97 457 655 100 997 853 104 497 853 

86 489 417 187 399 997 187 399 997 

89 278 915 157 270 000 157 270 000 

12 209 666 15 000 000 0 

357 958 950 553 586 802 539 600 553 
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Rapor 
3.11.1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1955 yüı devlet borçları bütçesi 1954 yılı bütçesinden 28 102 357 lira fazlasiyle 267 179 202 
liraya baliğ olmaktadır. Bu miktarın 121 935 200 lirası dul ve yetim aylıkları, geri kalanı da 
iç ve dış borçlarımızin 1955 yılında ödenecek faiz ve resülmal ve sair masrafların karşılığını teş
kil etmektedir. 

Devlet borçları bütçesinin muhtevası hakkında izahat vermeden önce, son birkaç sene içerisin
de hükümetçe girişilen ve büyük bir muvaffakiyetle tahakkuk ettirilen iktisâdi ve sosyal kalkın
ma neticesinde milî istihsalde olduğu kadar devlet ve fertlerin gelirlerinde de büyük artışlar 
kaydedilmesine mukabil devlet borçlarında 1950 senesine nazaran sadece % 12 nispetinde bir te-
zayüt olması, hükümetin takibettiği malî politikanın müspet sahada seyrettiğine açık bir delil teş
kil ettiğini tebarüz ettirmek gerekir, 

Hususi sektörde olduğu kadar, âmme sektöründe de girişilen muazzam bir yatırım faaliyetine 
rağmen devlet borçlanmalarında teenni ve hassasiyetle hareket edilmiş bulunmasının, bilhassa 
1950 yılından önce cari masraflar için yapılmış olan borçlanmaların doğurduğu menfi neticeleri 
bertaraf etmek ve bunlardan ağır külfeti mucip olanlarını tasfiye etmek veya daha müsait şart
ları ihtiva eden bit hale getirmek ve aynı zamanda teessüs halinde bulunan hususi sermaye piya
sasının bir an evvel tekevvünü için muktazi şartları ihzar etmek maksadından ileri geldiği anla
şılmaktadır. 

Filhakika hükümet, bir taraftan hazine kefaletiyle kısa vadeli borçlanmaları durdurmaya ça
lışırken, diğer taraftan da tamamen gayriiktisadi mevzular için akdedilmiş bulunan istikrazları 
tasfiye etmek üzere ciddî teşebbüslere girişmiş bulunmaktadır. Nitekim hükümet, İkinci Cihan 
Harbi sırasında ingiltere ve Fransa hükümetlerinden alman 25 ve 6 milyon Sterlinlik teslihat 
kredilerinden doğan borçların tasfiyesini temin etmiştir. Bu maksatla yapılmış olan anlaşmala
rın Yüksek Meclisçe tasvibedilmiş bulunduğu malûmlarıdır. 

Bu anDaşmalar neticesinde, devletin eda etmekle mükellef bulunduğu külfetlerden 254 küsur 
milyon liralık bir indirim sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, bütçe açıklarının kısa vadeli borçlanmalarla .kapatılması ve istihlâk sahaları 
için istikraz yapılması gibi eski hükümetlerin sık sık müracaat ettikleri ve memleket menafii ba
kımından zararlı bulunan politika yerine, tamamen iktisadi ve müstakbel nesillerin de istifade 
edecekleri mevzuların finansmanı için uzun vadeli istikraz akdedilmesi ve iç istikraz tahvillerine 
ait şartların hususi teşebbüsün muhtaç bulunduğu sermaye piyasasını sıkmıyacak şekilde ayar
lanması gibi teknik icapların bu sahaya hâkim kılındığı görülmüştür. 

1950 yılından bu yana takibedilen bu politikanın müspet neticelerinin kısa bir zamanda istih
sal edildiği memnuniyetle görülmektedir. 

Ezcümle 1953 yatırım bütçesini karşılamak üzere akdolunan 125 milyon liralık iç istikraz muka
bilinde çıkarılan % 5 faizli 1953 tahvillerine gösterilen rağbet, memleket içinde halkın hükümete 
ve takibettiği malî politikaya olan itimadının büyük bir delilidir. 

Diğer taraftan, hükümete ve politikasına olan itimadın başka bir nişanesini de dış memleketler
den vâki kredi tekliflerinde görmek, mümkündür. Nitekim son bir yıl içerisinde, Kızılırmak üzerinde 
inşa edilecek Hirfanlj barajı ile hidro - elektrik santralı için İngiltere'den, Demirköprü ve 'Kemer 



W a j ve hidro - elektrik santraİİan için Fransa'dan, demiryollarını yeni eer ve nakil vasıtalariyle teç
hiz etmek üzere yine Fransa'dan, Hava Yollarının muhtaç bulunduğu uçaklar için İngiltere'den, De
nizcilik Bankasının yeni şilep ve yolcu gemileri alabilmesi için Amerika'dan ve bâzı limanlarımızın 
inşa ve tevsii için de Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasından kredi ve yardımlar sağlanmış
tır. Bunların haricinde yeni birtakım mevzular için kredi teklifleri de mevcut bulunduğu öğrenil
miştir. 

Bu tekliflerin yapılmasının diğer bir saikı da, bilhassa iç ve dış borçların taksitlerinin zamanın
da ve aksamadan derhal tediye edilmesi hususunda hükümetin gösterdiği hassasiyet ve yakın alâ
kadır. Türkiye'nin, devlet borçlarının edasmdaki bu titizlik ve hassasiyeti; evvelce tereddütle hareket 
eden yabancı sermaye ve kredi müesseselerini, Türkiye'nin envestisman programma geniş mikyasta 
iştirak için harekete geçirmiş bulunmaktadır. 

Bu izahattan sonra, umumi muvazene ile mülhak bütçeli dairelerin ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin konsolide ve dalgalı borçları yıl sonlan itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 



Devlet Borçları lemal 

Genel Bütçeden ödenenler 3 1 . V . 1950 3 1 . X I I . 1950 3 1 . X I I . 1951 3 1 . X I I . 1952 3 

^Konsolide 749.964.028 743.793.374 714.451.106 744.296.030 
I - Içborçlar ^ D a l g a h 350.169.484 310.150.276 369.785.641 208.245.950 

1.100.133.512 1.053.943.650 1.084.236.747 952.541.980 
^Konsolide . 466.140.020 557.854.322 549.842.683 647.196.266 

I I - Dışborçlar ^ Dalgalı 14.199.455 14.079.562 7.780.601 4.688.490 

480.339.475 571.933.884 557.623.284 651.884.756 

1.580.472.987 1.625.877.534 1.641.860.031 1.604.426.736 

Katma bütçeli daireler ve diğer 
müesseseler 3 1 . V . 1950 31 . X I I . 1950 3 1 . X I I . 1951 3 1 . X I I . 1952 3 

. [ a) Konsolide 21.723.015 20.137.266 18.373.334 16.119.330 
1 - Içborelar ^ D a l g a h 479.962.700 520.289.813 576.027.793' 583.290.195 

501.685.715 540.427.079 594.401.127 599.409.525 
( a) Konsolide 135.850.161 133.362.838 127.084.399 119.849.894 

ışborçlar ^ fe) D a l g a h 79.291.229 69.878.785 65.232.687 50.874.909 

215.141.390 203.241.623 192.317.086 170.724.803 

716.827.105 743.668.702 786.718.213 770.134.328 

2.297.300.092 2.369.546.236 2.428.578.244 2.374.561.064 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Hazine 
kefaletini haiz bonoları 105.000.000 196.000.000 331.000.000 521.000.000 
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Devlet borçlarındaki artiş, yukarda verilen izahattan anlaşılacağı üzere, tamamen iktisadi kal

kınmamıza müteveccih faaliyetlerin finansmanından mütevellit olup ezcümle karayolları, köprüler, 
köy yolları, silolar, baraj ve hidro - elektrik ve sulama tesisleri gibi yatırım giderleri için akdo-
lunan 125 milyon liralık iç istikrazdan, Marshall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde alman yar
dımlarla Seyhan, Kemer, Demirköprü, Hirfanlı barajı ile hidro - elektrik santrallerinin inşaatları
na sarf edilmek üzere temin edilen kredilerin istimalinden doğmaktadır. 

Esasen yukarda da tebarüz ettirildiği gibi hükümetin borçlanma sahasında takibettiği imsak 
politikası neticesinde umumi borç yekûnunun, millî gelire nazaran mütevazi bir seviyede kaldı
ğı görülür. Meselâ 1953 rakamlarına göre devlet borcunun millî gelire olan nispeti Avustralya'da 
0,460, Fransa'da 0,517, İtalya'da 0,405, İsviçre'de 0,373, Amerika Birleşik Devletleri'nde 0,725 
olmasına mukabil bu nispet memleketimizde 0,165 tir. 

Bu borçların devlet gelirine olan nispetinin diğer memleketlerinki ile mukayesesi aşağıda gös
terilmiştir : 

Devlet borcunun devlet gelirine yüzde nispeti 

1950 . 1951 1952 1953 1954 

Avustralya 
Kanada 
Fransa 
İtalya 
Japonya 
Norveç 
İsviçre 
İngiltere 
Birleşik A. 

194.6 
433.7 
213.1 
217.9 
15.1 

451.4 
386.5 
623.7 
536.3 

148.1 
318.2 
182.6 
187.7 
11.1 

367.5 
374.6 
,560.2 
401.1 

141.4 
— 

178.2 
177.6 
15.8 

— 
322.1 
562.2 
325.6 

151.2 
— 

177.6 
180.9 
15.9 

— 
325.5 
535.1 
306.6 

— 
286.7i 
354.8 
20.2 

—. 
— 

683.2 
383.7 

Türkiye 140.49 141.69 125,51 97.59 108.2 

Emisyon vaziyetine gelince; elde mevcut sene sonu rakamlarına göre emisyon hacminin 
31 . XI . 1953 tarihinde İ milyar 468,2 milyon olmasına mukabil 31 . XII . 1954 tarihinde 65,1 
milyon fazlasiyle 1 milyar 533,3 milyon liraya yükseldiği görülmektedir. 

Filvaki memleketin sanayi, ziraat, madencilik sektörlerinde, gayrisâfi istihsalde, banka kredi
lerinde ve mevduat hacmmda büyük artışlar vukua geldiği ve bilhassa istihsale matuf sahalar
da milyarları aşan büyük yatırımlarda bulunduğu nazarı dikkate alınırsa, tedavül vasıtası ihtiya
cının da aynı nispette artmasını tabiî ve zaruri karşılamak lâzımdır. 

Ancak, burada dikkat edilecek en mühim nokta, artışın bütçe açıkları için olup olmadığı, ya
ni piyasaya karşılıksız iştira gücü ihracedilip edilmediği keyfiyetidir. Hepimizin bildiği gibi 
1950 den bu yana, bütçe açıklarının emisyonla karşılanması usulüne son verilmiş bulunmaktadır. 
Ancak; bütçe haricinde Hazine kefaletini haiz bonolarla cereyan eden finansman faaliyetini 
yakından takibetmek ve bu yoldan malî istikrarın zedelenmesine mahal verilmemek lâzımgelir. 

•a 
Amortisman ve Kredi Sandığına da temas etmek faydalı görülmüştür. 

Bilindiği gibi 6115 sayılı Kanunla bu sandığa, Devletin iç ve dış borçlarına ait tahvillerin ve 
bonoların piyasasını düzenlemek, t u borçları tevhit, tahvil, tahkim veya elverişli şartlarla itfa 
için gereken muameleleri yapmak ve bâzı idare, müessese ve teşekküllerin uzun vadeli yatırımlarının 
finansmanını temin etmek vazifesi verilmiştir. 

Yukarda arz ettiğimiz üzere, Hükümetçe Devlet borçları sektöründe takip edilen müspet ve 
yapıcı politika neticesinde sandığın, tahvilât piyasasının tanzimi hususunda her hangi bir güçlüğe 
mâruz kalmadığı görülmüştür. Bununla beraber sandık, tahvil piyasasını âzami dikkat ve itina 
ile yakından takibetmekte ve lüzumlu ahvalde müdahalelerde bulunmaktadır. 



-m-
Diğer taraftan, İcra, Vekilleri Heyeti karariyle »andıktan kredi talebedebiİecek müessese Ve 

teşekkül olarak tesbit edilmiş bulunan ve aşağıda isimleri yazılı müesseselere yapılan ikrazat 
hizalarında gösterilmiştir. 

Etibank 150 000 000 

tiler Bankası 37 793 201,50 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 14 000 000 

Devlet Demiryolları 20 000 000 

Su işleri 10 000 000 olmak üzere 

Ceman 186 793 201,50 liradır. 

Sandığın bu vadide oynadığı rol sayesinde, adı geçen müesseselerin memleket kalkınmasındaki 
faaliyetleri hızlanmış bulunmaktadır. 

Amerikan yardımları hakkında 1952 ve 1953 raporlarında geniş izahat mevcut olduğu cihetle, 
burada fazla tafsilâta girişilmeden 1953 -1954 yardımiyle karşılık paralar mevzuuna kısaca te
masla iktifa edilmiştir. 

1953 - 1954 devresinde FOA yardımları olarak memleketimize 76 000 000 dolar tahsis edilmiştir. 
Bu yardımın 30 milyon doları askerî istihlâk maddelerine ve bakiyesi de karşılıklı hibe esası üzerin
den muhtelif müesseselerimize ve piyasaya ayrılmıştır. Bu tahsisatın % 60 ından fazlası hususi sek
töre ait bulunmaktadır. 

Karşılık paralardan bugüne kadar programa bağlanan miktar 771 810 315 liradır. Bundan 
767 930 315 liralık kısmının anlaşması akdedilmiştir. Bu meblâğdan da 671 410 315 liralık kısmı 
fiilen serbest bırakılmış ve tahsis mahallerine sarfedilmiştir. 

Devlet borçları bütçesinin fasıl ve maddelerine gelince; bu borçlar için konulmuş olan tahsisatlar 
hakkında gerekçede etraflı izahat verilmiş bulunduğu gibi konsolide borçlara ait tahsisat teklifleri 
de esasen itfa tablolarına müstenit olduğundan ayrıca malûmat verilmesine lüzum görülmemiştir. 

Ancak iç konsolide borçlara ait taksitlerin, yüksek Komisyonun geçen seneki temennisine uygun 
olarak muhtelif maddeler halinde bir fasılda toplandığı anlaşılmaktadır. 

Eapora son verilmeden evvel fevkalâde tahsisat kanunlarından mütevellit borçlara temas etmek 
faydalı görülmüştür. 

Bilindiği üzere 1934 - 1943 yılları zarfında muhtelif kanunlarla cari yıl bütçeleri tahsisatından ay
rı olarak verilmiş olan fevkalâde tahsisatlardan mütevellit 329 501 659 liralık borçtan 237 337 000 
liralık kısmı 5921 sayılı Kanunla 1952 yılında 1921 - 1946 yılları hesabı katilerine göre tahakkuk 
eden bütçe fazlalarından mahsubedilmiştir. Borçtan bakiye kalan kısmının da mahsubunu temin 
etmek üzere gerekli kanun lâyihasının bir an evvel Meclise sevk edilmesi temenniye şayan görülmek
tedir. 

Saygılarımla arz ederim. ' 

Giresun Mebusu 
M. Şmer 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaş, ücret, tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

801 Emekli, dul ve yetim maaşı ve 
tahsisatları 

802 Vatanî hizmet karşılığı maaş
lar 

10 Maaşlar 
20 Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

79 431 200 97 431 200 97 431 200 

800 000 
2 400 

802 400 

950 000 
2 400 

952 400 

950 000 
2 400 

952 400 

I I - Başka haklar 
803 Mülga 551 sayılı Kanun gere

ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 4Q 000 20 000 20 000 

804 5434 sayılı Kanun gereğince 
T C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 (% İ ler) 5 700 000 7 100 000 7 100 000 
12 Yönetim masraflarından Hazi

ne payı 1 955 000 2 511 600 2 511 600 
13 65 nci madde gereğince yapıla- ' 

cak ödemeler l
 5 0 0 0 0 1 0 ^ 1 0 oo0 

14 89 ncu madde gereğince ödene
cek emekli ikramiyeleri 11 000 000 11 000 000 11 000 000 

15 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı mad
deler gereğince yapılacak öde
meler 750 000 1 300 000 1 300 000 

16 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 
60 ve 61 nci maddeler gereğin
ce yapılacak ödemeler 3 000 000 1 610 000 1 610 000 

Fasıl yekûnu 22 455 000 23 531 600 23 531 600 

Mülga 1683 sayılı Kanun gere
ğince ödenen emekli ikramiye
leri 
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F. M. Tahsisatın ner'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yıh için 
Hükümetçt Encümene* 

istenen kabul ediü«» 
Lira Lira 

0 4992 sayılı Kanun gereğince 
ödenen çocuk zammı 0 0 0 

İkinci kısım yekûnu 102 728 600 121 935 200 121 935 200 

Beşinci kısım 

I - îç borçlar 

A - Konsolide borçlar 
806 2463, 2614, 3322, 4057, 4625, 

4275, 4938, 5072, 5185, 4753, 
5618, 5382, 5884, ve 621& sayılı 
kanunlara istinaden yapılan 
istikrazlar 

11 % 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin faizi 

12 % 7 geliri Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin itfası 

13 % 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 

704 372 

12 708 

555 426 

10 994 

555 426 

2 127 420 2 087 580 2 087 580 

10 994 

Fasıl yekûnu 2 844 500 2 654 000 2 654 000 

16 tkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin faiz ve 
ikramiyesi 

17 tkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin itfası 

18 tkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin umumi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

21 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin faiz ve ikramiyesi 

218 159 

557 200 

178 771 

596 200 

178 771 

596 200 

6 141 6 029 6 029 

781 500 781 000 781 000 

2 753 860 2 577 400 2 577 400 
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M. Tahsisatın nev'i 

22 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin itfası 

23 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

26 Millî Müdafaa istikrazı tah
villerinin faiz ve ikramiyesi 

27 Millî Müdafaa istikrazı tahvil
lerinin itfası 

28 Millî Müdafaa istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

31 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin faizi 

32 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin itfası 

33 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

36 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin faizi 

37 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin itfası 

38 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin faizi 

42 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin itfası 

43 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 831 080 3 007 540 3 007 540 

26 060 26 060 26 060 

5 611 000 5 611 000 5 611 000 

6 524 102 6 101 182 6 101 182 

6 215 820 6 638 740 6 638 740 

28 578 28 578 28 578 

12 768 500 12 768 500 12 768 500 

6 095 127 5 781 427 5 781 427 

5 153 100 5 466 800 5 466 800 

26 773 26 773 26 773 

11 275 000 11 275 000 11 275 000 

10 978 456 10 445 356 10 445 356 

8 753 900 9 287 000 9 287 000 

29 644 29 644 29 644 

19 762 000 19 762 000 19 762 000 

6 093 464 5 819 507 5 819 507 

4 277 900 4 546 100 4 546 100 

20 136 19 893 19 893 

10 391 500 10 385 500 10 385 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

46 
47 
48 

Toprak tahvillerinin faizi 280 015 
Toprak tahvillerinin itfası 154 860 
Toprak 'tahvillerinin umumi 
masrafları 7 125 

Fasıl yekûnu 442 000 

51 1949 istikrazı tahvillerinin 
faiz ve ikramiyesi 6 312 076 

52 1949 istikrazı tahvillerinin 
itfası 4 134 900 

53 1949 istikraz tahvillerinin 
umumi masrafları 24 024 

274 540 
389 158 

8 302 

672 000 

6 061 750 

4 384 300 

21 950 

56 

57 

58 

% 5 faizli 1951 istikrazı tah
villerinin faizi 
% 5 faizli 1951 istikrazı tah
villerinin itfası 
% 5 faizli 1951 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 

2 814 775 

2 000 000 

8 725 

2 714 775 

2 100 000 

. 8 725 

274 540 
389 158 

8 302 

672 000 

6 061 750 

4 384 300 

21 950 

Fasıl yekûnu 10 471 000 10.468 000 10 468 000 

2 714 775 

2 100 000 

8 725» 

Fasıl yekûnu 4 823 500 4 823 500 4 823 500 

61 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin faizi 6 250 024 

62 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin itfası 3 780 300 

63 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 52 787 

6 070 800 

3 960 000 

17 200 

6 070 800 

3 960 000 

17 200 

Fasıl yekûnu 10 083 111 10 048 000 10 048 000 

Fasıl yekûnu (Konsolide tç 
Borçlar) Yekûnu 89 253 611 89 248 500 89 248 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

B - Dalgalı Borçlar 
817 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 

3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 

818 4649, 4604, 4911, 6400, 5433 ve 
3892 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak ödemeler 

11 Su îşleri kredisinin faizi 
12 Su îşleri kredisinin itfası 

10 000 

572 000 
1 000 000 

2 500 

821 000 
4 000 000 

16 Zirai Donatım Kurumu serma
ye kredisinin frizi 

17 Zirai Donatım Kurumu serma
ye kredisinin itfası 

178 378 

250 000 

120 000 

1 000 000 

Fasıl yekûnu 428 378 1 120 000 

21 Devlet Melzeme Ofisi serma
ye kredisinin faizi 91 500 42 000 

22 Devlet Malzeme Ofisi serma
ye kredisinin itfası 1 000 000 1 500 000 

26 Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisinin faizi 

27 Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisinin itfası 

195 330 

250 000 

96 000 

1 000 000 

Fasıl yekûnu 445 330 1 096 000 

2 500 

821 000 
1 500 000 

Fasıl yekûnu 1 572 000 4 821 000 2 321 000 

120 000 

500 000 

620 000 

42 000 

1 000 000 

Fasıl yekûnu 1 091 500 1 542 000 1 042 000 

31 Ceza evleri İvedisinin faizi 35 587 1 500 

96 000 

500 000 

596 000 

1 500 

Fasıllar yekûnu 3 572 795 8 580 500 4 580 500 



224/2 — Devlet Borçları 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

821 Hükme bağlı borçlar 
822 5582 sayılı Kanuna istinaden 

Hazinece verilen avansların 
mahsubu için 6371 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak öde
meler 

0 5358, 5480 ve 5582 sayılı kanun
lar gereğince T. C. Merkez 
Bankasına yapılacak ödemeler 
karşılığı 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 

5 186 688 

10 000 000 10 000 000 

0 
Dalgalı iç borçlar yekûnu 10 719 484 20 583 000 16 583 000 

îç borçlar yekûnu 99 973 095 109 83 L 500 105 831 500 

I I - Dış borçlar 
826 2434, 3525, 3738, 4171, 4882, 

5676, 6377, 5282, 5359, 5852, 
6336 ve 5824 sayılı kanunlar 
gereğince temin olunan kredi 
ve istikrazlar 

12 Birleşik Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyeti Hükümetinden 
temin olunan kredinin taksiti 1 656 585 

16 10 Milyon sterlinlik ingiliz 
kredisinin faizi 355 723 

17 10 Milyon sterlinlik İngiliz 
kredisinin itfası 2 232 330 

18 10 Milyon sterlinlik ingiliz 
kredisinin umumi masrafları 7 052 

1 131 070 1 131 070 

232 944 

2 232 330 

2 376 

232 944 

2 232 330 

2 376 

Fasıl yekûnu 2 595 105 2 467 650 2 467 650 

21 15 Milyon sterlinlik ingiliz ve 
Fransız istikrazının faizi 1 237 014 1 036 772 1 036 772 

22 15 Milyon sterlinlik ingiliz ve 
Fransız istikrazının itfası 6 625 042 6 825 284 6 825 284 

Yekûn 7 862 056 7 862 056 7 862 056 
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M. Tahsisatın nev'i 

26 2 Milyon sterlinlik İngiliz is
tikrazının faizi 

27 2 Milyon sterlinlik İngiliz is
tikrazının itfası 

Yekûn 

31 264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazının faizi 

32 264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazının itfası 

Yekûn 

36 10 Milyon dolarlık Amerikan 
kredisinin faizi 

37 10 Milyon dolarlık Amerikan 
kredisinin itfası 

\ Yekûn 

41 16 300 000 dolarlık Milletler
arası İmar ^e Kalkınma Ban
kası kredisinin faiz ve masraf
ları 

42 16 300 000 dolarlık Milletler
arası İmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin itfası 

43 16 300 000 dolarlık Milletler
arası İmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin umumi mas
rafları 

44 Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasının sair kredileri
nin faiz ve masrafları 

Yekûn 

51 38 Milyon dolarlık Marshall 
kredisinin faizi 

1954 1955 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı îstenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

164 936 138 238 138 238 

883 340 910 038 910 038 

1 048 276 1 048 276 1 048 276 

22 279 18 674 18 674 

119 320 122 925 122 925 

141 599 141 599 141 599 

41 326 21 293 21 293 

843 472 843 472 843 472 

884 798 864 765 864 765 

1 077 107 1 677 463 1 677 463 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 077 110 1 677 466 1 677 466 

2 683 940 2 683 940 2 683 9" 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

56 36 Milyon dolarlık Marshall 
kredisinin faizi 

0 25 200 000 dolarlık Milletler
arası îmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin faiz ve masraf
ları 

62 Askerî teslihat kredileri tak
siti 

66 Alacaklı başlangıç kredisinin 
faizi 

71 Kote kredisinin faizi 
72 Kote kredisinin itfası 

Yekûn 21 109 621 

Fasıl yekûnu (Dış Borçlar yekûnu) 36 375 150 

Beşinci kısmı yekûnu 136 348 245 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 542 680 

1 890 000 

8 988 000 

2 275 000 
2 730 000 

1 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 542 680 

0 

8 988 000 

2 275 000 
2 730 000 
1 000 000 

2 542 680 

0 

8 988 000 

2 275 000 
2 730 000 
1 000 000 

20 219 620 

35 412 502 

145 241002 

20 219 620 

35 412 502 

141244 002 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

102 728 600 121 935 200 121 935 200 
136 348 245 145 241002 141244 002 

UMUMİ YEKÛN 239 076 845 267 179 202 263 179 202 

^ 



30 - Maarif Vekâleti 



Rapor 
, 7.1. 1955 

Bütçe Enoümeni Riyasetine 

Muayyen hizmetlerin ifası için talep olunan tahsisat bakımından bütçe teklifleri, hükümetlerin 
umumi programları dairesinde bir yıllık faaliyet programları mahiyetindedir. Gerek talep olunan 
yeni tahsisat ve gerekse geçen yıl içindeki tahsisatın sarf şeklinin, mahiyetlerine nüfuz bakımından 
hizmetler olarak incelenmesi Büyük Millet Meclisinin bütçe üzerindeki teşriî tasarruf ve muraka
besinin esasını teşkil eylemektedir. Bu mütalâa! ve anlayış, hareket mebdei kabul olunarak Maarif 
Vekâleti bütçesini muhtelif hizmetler çerçevesinde tetkik etmekte metot olarak geçmiş yıllarda oldu
ğu gibi, fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Maarif Vekâleti 1955 yılı teklif bütçesi 322 170 312 lirası umumi masraflar, 43 985 386 lilası yatı
rımlar karşılığı olarak ceman 365 055 698 liradır. Nafıa Vekâleti bütçesinde yapı ve esaslı onarını 
kısmında Maarif Vekâletine ait 500 000 liralık tahsisıat mevcut bulunmaktadır. 

Üç milyar liralık bütçemiz içerisinde, Millî Müdafaadan sonra Maarife en çok tahsisat ayrılmas, 
maarif hizmetlerine hükümetimizin atfettiği ehemmiyetin bir delili sayılmak lâzmıgelir. Filhakika 
1948 yılında 157 küsur milyon lira olan maarif bütçesi 1955 yılında 365 küsur milyon liraya yük
selmiştir. Aşağıda (1) numaralı cetvelde gösterildiği veçhile yıllara göre ayrılan tahsisat ve her 
yıl bu tahsisatın büyük nispette artması takdirle karşılanan bir keyfiyettir. 

No. 1 

Yılı 

1948 
1949 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Bütçe ile verilen 
Ödenek 
Lira 

106 497 248 
165 732 843 

— 
176 444 347 
188 481 990 
199 419 170 
234 189 389 
263 346 723 
365 055 698 

Ek ve aktarma sure
tiyle alman ödenek 

Lira 

50 728 343 
1 005 705 
25 146 423 
1 347 198 
1 237 412 
3 262 784 
6 044 900 

— • 

-—. 

ödenek 
toplamı 
Lira 

157 225 591 
166 738 548 
25 '146 423 
177 88! |545 
189 719 402 
202 681 954 
240 234 289 
263 346 î723 
365 055 698 

Bütçe tetkikatımız Riyasetin tarafımıza tebliğsttiği esâslar çerçevesinde yapılmıştır. Bu duruma 
göre personel masrafları, yolluklar, idare masrafları, münakaleler, tahsisat bakiyesi durumu ve zaruri 
ihtiyaç ayrı ayrı tesbit olunmuştur. 

1955 yılı bütçe teklifi, 1954 yılı bütçesine nazaran, 101 758 975 lira fazla olarak tesbit olunmuştur. 
Aşağıdaki (2) numaralı cetvel iki yıl bütçesi arasındaki fazlalığı hizmet bölümleri olarak ve yekûn ha
linde göstermektedir. 
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Ho. 2 

Maarif Vekâleti 
1955 yılı bütçe teklifindeki fazla ve noksanı gösteren cetvel 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Tahsisat ve benzeri 
haklar 
Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 
Yatırımlar 

özlük 

Yekûn 

1954 yılı 
Lira 

5 400 
199 652 353 
2 410 ,524 
29 164 460 

923 000 
3 287 600 

27 903 386 

263 346 723 

1955 teklifi 
Lira 

5 400 
27« 077 573 
4 705 524 
34 036 215 

923 000 
5 322 600 

43 985 386 

365 055 698 

Fazlası 
Lira 

— 
76 425 220 
2 295 000 
4 871 755 

— 
2 035 000 

16 132 000 

101 758 975 

Noksanı 
Lir» 

— 
.-— 
— 
— 
— 
— 

50 000 

50 000 
, ,.,-,ı ,. : 

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile fazlalığın 76 425 220 lirası personel masrafları ve 
16 132 000 lirası yatırımlar karşılığıdır. Bilhassa 6211 sayılı Kanun icabı olarak 49 544 440 lira 
bir fazlalık doğmuştur. Aşağıdaki (3) numaralı cetvel 1955 yılı bütçesindeki fazlalığın mahiyetini 
göstermektedir. 

No. 3 

1955 yılı için zammedilen tahsisatın durumunu gösterir listedir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 
Yekûn 
Lira 

440 250 
68 161 750 

48 135 
1 988 m 
989 625 
523 500 
13 360 
174 515 

201 11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti ^ • 
20 Köy öğretmenleri ücreti 
30 Eğitmenler ücreti 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri r 300 000 

206 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 250 000 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 750 000 
40 Yakacak zammı , , / . ; • 52 000 

209 Emekli keseneği karşılığı 1 233 280 

217 30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflik ücretleri 1 000 000 
40 Ders ücretleri 500 000 



F. 

305 

307 

310 
403 

âSO 

M. 

11 
12 
10 
20 
30 
70 

10-92 

Tahsisatın nev'i 

408 

415 

417 

418 

419 

420 

421 

422 
423 
425 
426 
428 
453 

10 
20 
10 
20 
30 
10 
20 
10 
20 
10 
20 
11 
13 
14 

11 

40 
50 

458 13 

476 10 
20 

Merkez kira bedeli 
Vilâyetler kira bedeli 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler, yolluğu 
Gezici başöğretmenler tazminatı 

Ecnebi memleketlerdeki talebe müfettişlikleri umumi masrafları 

Temsil tahsisatı 

5805 .sayılı Kanun gereğince anıtlar yüksek kurulu üyelerine verilecek 
huzur hakları ve yollukları 

Müzeler ve anıtlar umumi masrafları 
Eumelihisar 'ı restorasyon masrafları , 

Yüksek öğretmen Okulu masrafları 
Eğitim Enstitüsü masrafları 
Ankara Devlet Konservatuvarı 

Lise ve ortaokullar umumi masrafları 
İmam - Hatip okulları umumi masraiları 

Teknik, teknik öğretmen, yüksek ekonomi ve ticaret okulları masrafları 
Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri masrafları 

îlk öğretmen okulları umumi masrafları 
îlk öğretmen okulları mezunlarının donatım masrafları 

Kütüphaneler umumi masrafları 
Okul kütüphaneleri umumi masrafları 
Millî kütüphane umumi masrafları 

Güzel Sanatlar Akademisi umumi masrafları 

Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası umumi masrafları 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Midürlüğü 

Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu umumi masrafları 

Kamp masrafları 

Kültür münasebetleri umumi masra'ları 
Türkiye'de toplanacak kongre ve koıiıeranslarm her çeşit masrafları 

Yurt içnde ve dışında açılacak resini ve heykel sergilerinin her türlü 
masrafları 

Kurslar umumi masrafları 
Meslekî ve teknik kurslar 

Yekûn 
Lira 

75 000 
110 000 

1 000 000 
250 000 
550 000 
260 000 
50 000 
2 000 

5 000 

1 250 000 
500 000 
32 305 
163 450 
150 000 
400 000 
7 000 

140 060 
700 000 
810 000 
59 440 
50 000 
44 000 
50 000 
70 000 
20 000 
8 S00 
50 000 
10 000 
130 000 
10 000 

10 000 

80 000 
100 000 
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Yekûn 

P. M. Tahsisatın nev'i Lira 

477 Millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların ve 
izcilerin her çeşit masrafı 20 000 

608 Türk Dili ve kültür dersleri öğretmenlerinin maaşları için özel okul

lara yardım 

311 Devlet Tiyatrosuna yardım 

612 Unesco Türkiye Millî Komisyonuna yardım 

613 . Halk dersaneleri ve okuma odaları için yardım 

701 10 Devlet malı binalarının onarımı 
743 10 Ortaokul binası yaptıran müteşebbis derneklere 

20 İlkokul binası yaptıran müteşebbis derneklere 

751 Lise ve ortaokulların tesisat levazımı 750 000 

772 Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraf
lar 

773 Yetiştirme yurtları ile korunmaya muhtaç çocuklar döner sermayesi 

Yekûn 

741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
18 Maarif Vekâleti (Nafıa Vekâleti Bütçesine) 
19 öğrenci yurtları (Nafıa Vekâleti Bütçesine) 

1 

1 

25 000 
800 000 
10 000 
200 
000 
400 
500 

000 
000 
000 
000 

3 

91 

000 
50 

000 
000 

232 975 

10 232 

101 

000 
200 000 

758 975 

«D» cetveline 293 kadro ilâve edilmiştir, ücret tutarı 365 700 liradır. 

1954 yılı içinde, fasıldan fasla, ilişik (4) numaralı cetvelde gösterildiği veçhile 2 824 000 lira 
münakale yapılmıştır. 



m 

F. M. 

201 

202 

206 

217 

204 

305 

418 

421 

751 

Ho. 4 

Fasıldan fasla münakaleye ait cetvel 

Tahsisat nev'i 

12 Vilâyetler memurları maaşı 

20 Köy öğretmenleri ücreti 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
40 Yakacak zammı 

30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders egzersiz ve 
şeflik ücretleri 

40 Ders ücretleri 

Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

Lise, ortaokul, imam - Hatip okulları umum i masrafları 
10 Lise ve ortaokullar umumi masrafları 

Kütüphaneler masrafları 
13 Okul kütüphaneleri umumi masrafları 

Lise ve ortaokullar için satmalmacak her çeşit dersane, 
yatakhane, mutfak ve hastane gereçleri, döşeme, demirbaş, 
ders aletleri masrafları 

Tenzil 
edilen 
Lira 

2 466 500 
— 
_—. 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

z 

Zam
medilen 
Lira 

— 
320 000 
250 000 

• >600 000 
80 000 

650 000 
400 000 

45 000 

!5 000 

60 000 

4 000 

— 400 000 

Yekûn 2 466 500 2 824 000 

Bütçe tetkiki yapıldığı 27 . XII . 1954 teki tahsisat bakiyesi durumu (40 000) liradan yukarı 
olanlar aşağıda (5) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
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201 

202 

209 

217 

415 

419 

420 

476 

771 

772 

M. 

»o. 6 
27 — 12 .1 .1954 tarihindeki tahsisat bakiyesi 

(40 bin liradan yukarı olan) 
Tahsisatın nev'i Lira 

12 Vilâyetler memurları maaşı 

12 Vilâyetler himetlileri ücreti 

5434 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ucu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

10 789 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminatları 
ile başöğretmenler ücreti 

Müzeler ve anıtlar masrafları 

10 Teknik, teknik öğretmen, yüksek ekonomi ve ticaret okulları masrafları 
20 Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri masrafları 

10 îlköğretmen okulları umumi masrafları 

10 Kurslar umumi masrafları 

20 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının genişletilmesine dair 
olan 4304 sayılı kanuna ek 5642 sayılı Kanun gereğince yapılacak masraf
lar 

Doğu Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 

9 547 785 

142 032 

143 540 

70 625 
120 000 
137 000 
72 053 
367 653 
42 000 

350 000 
222 425 

1955 yılı teklif bütçesindeki tahsisat ve benzeri özlük haklarla personel masraflarının idare ve öğ
retim itibariyle dağıtılışım gösterir (6) numaralı cetvel aşağıdadır. 

1955 yılı teklif bütçesindeki tahsisat ve benzeri öz'ük haklarla personel masraflarının idare ve öğre
tim itibariyle dağıtımını gösterir listedir. 

No. 6 

İzahat 
tdari isler 
Lira 

1 761 000 
1 096 200 
1 363 200 

25 500 
18 900 

— 
48 000 
28 200 

1 013 700 
135 600 
91 200 
72 600 
45 000 

ı„: _........,. 

için 
Aded 

408 
372 
371 
10 
7 
— 
14 
9 

444 
34 
19 
24 
6 

öğretim isler 
Lira 

— 
— 

450 900 
16 200 
46 200 

— 
— 

22 032 900 
8 100 

— 
. 574 800 

— 

için 
Aded 

— 
— 
92 
5 
10 
— 
— 

6 291 
3 
— 
116 
— 

Merkez teşkilâtı 
Maarif daireleri 
İlköğretim müfettişleri 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 
İstanbul Kandilli Easathanesi 
Ecnebi memleketlerdeki talebe müfettişlikleri, kâ
tipleri 
Ortaöğretime bağlı okullar 
istanbul prevantoryum ve.sanatoryumu 
Yurtlar kadroları 
İstanbul Teknik Okulu 
Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri (Taşra teşki
latı) 
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îdari işler 
Lira 

785 700 

255 300 
41 700 
24 000 
582 600 
471 000 
36 600 
14 700 

348 000 
— 

30 000 
13 800 

için 
Aded 

326 

107 
15 
9 
89 
198 
11 
5 

132 
— 
15 
6 

öğretim işler için 
Lira 

14 436 000 

2 867 400 
295 200 
253 800 

.— 
—• 
— 
— 
— 

115 902 300 
480 000 
27 000 

Aded 

5 104 

865 
76 
72 
— 
— 
— 
— 
— 

42 874 
151 
11 

763 700 — 

5 400 
2 100 

18 302 500 

6 668 150 

751 500 

52 945 — 

— 3 958 500 S 140 
— 2 094 000 3 700 
280 — — 
— 1 243 208 97 

5 423 690 20 554 

751 012 
3 782 600 
17 089 818 

22 668 352 29 149 ' 203 868 171 62 607 
1 854 925 — 47 691 525 — 

24 523 277 29 149 251 559 696 62 607 
_ 20 554 — — 

îzahat 

Meslekî ve teknik öğretime bağlı okullar (Taşra 
teşkilâtı) 
îlköğretmen okulları 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası 
Eski Eserler ve Müzeler 
İstanbul Maarif Basımevi 
İstanbul Derleme Müdürlüğü 
Umumi kütüphaneler 
İlkokul öğretmenleri 
İmam - Hatip okulları 
Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 

8 302 800 2 621 157 344 600 55 670 Yekûn 

4598 sayılı Kanun gereğince verilen üst derece 
farkları ile 2919 sayılı Kanuna göre kadrosuz is
tihdam edilenlerin maaş kargılığı için : 
Vekil tahsisatı : 
Temsil tahsisatı : 
Açık aylıkları için : 
(D) cetveline bağlı hizmetliler : Fasıl 202, mad
de : 11 -12 
Stajyer ve köy öğretmenleri: Fasıl 202, madde 20 
Eğitmenler ücreti : 202. Faslın 30 ncu maddesi : 
Geçici hizmetliler : Fasıl 203, madde : 11 - 12 
Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetliler ücreti : 
Fasıl 204 : 
Ek görevliler : Müdür ve müdür muavinleri : 
Fasıl 217, madde : 10. 
Ders ücretleri : Fasıl 217, madde : 20, 30, 40. 
Çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları, yaka
cak zammı, ecnebi dil bilenlere para mükâfatı, 
emekli keseneği ve mesai saati dışında çalıştırıla
cakların ücreti : Fasıl : 206, 207, 209 ve 211 : 

Yekûn. 
6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat kar
şılığı : 

Yekûn. 
Ek görevlilerin esas vazifeleri öğretmenlik olup 
bu iş kendilerine ilâve olarak verildiği için idari 
işlerde aylıklı ve ücretli olmak üzere 8 595 kişi 
çalışmaktadır. 

24 528 277 8 595 251 559 696 62 607 YekO», 
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Lira 

Yükseköğretim 
Ortaöğretim 
İlköğretim 
Meslekî ve teknik öğretim 
Güzek sanatlar 
Eski eserler ve müzeler 
Teftiş heyeti 
Askerlik öğretimi 
Yayım müdürlüğü 
Zatişleri müdürlüğü (1) 
Kütüphaneler Müdürlüğü 
Levazım müdürlüğü (2) 
Millî Kütüphane 
özel okullar 
Beden terbiyesi ve izcilik müdürlüğü 
6211 sayılı Kanunla verilen tahsisat karşılığı 

0 
^ co 

t-* t-Tj 
S» 

Lira 

33 

a 
J4 

Lira 

O) Cj 

Lira 

1955 yılı teklif bü 
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M-fi 
Lira 
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Cü 
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Lir 

— 
— 
— 
-r-

*. 
- r -

5 400 
— 

~ 

— 

716 400 
27 581 100 
134 039 600 
17 686 500 
1 268 100 
585 700 

91 200 
62 100 

1 761 000 
390 900 

.... 
531 000 

46 178 400 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

__ 
52 945 

— 

— 

— 

269 460 
1 412 890 
1 051 620 
3 163 450 
123 180 
315 240 

4 680 
175 740 
99 700 

— 
52 200 

1 667 040 

— » 
— 

3 958 500 
— 
— 
— 

-— 
— 
— 

. 
— 

989 625 

2 094 

523 

Umumi yekûn 5 400 230 892 000 52 945 8 335 200 4 948 125 2 617 

(1) Merkez memurları maaş%, ücretler, tedavi ve yolluk masrafları, sürekli ve geçici görev yolluklar* ve borçlar g 
(2) Merkez büro masraflan, posta, telgraf ve telefon masrafları, kira bedeli gibi müşterek masraflar. 
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Lira 

24 553 277 idari işler için 
251 529 696 öğretim işleri için 

276 082 973 Yekûn 

5 400 Birinci kısam yekûnu 
276 077 573 ikinci kısım yekûnu 

276 082 973 

1955 yılı teklif bütçesindeki tahsisatın daireler itibariyle tevzii aşağıdaki (7) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Maarif Vekâleti 1954 yılı bütçesi âzami derecede tasarrufa riayet olunarak tatbik olunmuştur. 
İlkokulların inşaatı, Bütçe Komisyonunca ittihaz olunan vilâyetlerin okur yazar nispeti prensibi 
esasına göre titizlikle tatbik olunmuş, ders malzemesinde ve teknik kurumlara âzami ehemmiyet 
verilmiştir. 

Maarif Vekâleti 1955 yılı bütçesi hakkında umumi olarak arz olunan malûmatı mütaakıp muh
telif fasıl ve maddelerde geçen yıl yapılan masraflar ve 1955 yılı tahsislerinin sureti tevzii ve 
sair hususat hakkında gerekli mufassal ve şifahi malûmat arz olunacağından bütçe üzerinde teş
riî murakabenin teminine medar olmak üzere hizmetlere göre bütçenin tetkikine geçmeyi muvafık 
bulmaktayız. 

îlkögTetim 

ilköğretimin, milletlerin kültürel, sosyal ve ekonomik inkişaflarında esaslı şekilde müessir 
bir temel unsuru olduğu münakaşa götürmez bir hakikattir. Teknik terakki muvacehesinde ilköğ
retimin modern bir ordunun eğitimi bakımından da lüzumu aşikârdır. Bilhassa okur yazar nispeti bi
zim gibi % 36,5 civarında olan bir memlekette mevzuun ehemmiyet ve hususiyeti kendisini göstermek
tedir. Bu itibarla ilköğretim, memleketimizi de birinci plânda ele alınması zaruri olan ana dâvaları
mızdan birisi mahiyetindedir. 

Eski iktidar zamanında dâva, ilköğretim Seferberliği adı altında ele alınmış, maalesef köylüye 
zorla mektep yaptırma gibi yanlış bir metotla dâva temelinden sarsılmıştır. Yeni iktidar, köy mek
teplerinin Devlet tarafından yapılmasını esas tutan 5828 sayılı Kanunla dâvayı esaslı ve ciddî 
şekilde ele almış bulunmakla beraber,, henüz dâvayı bütün şümulü ile hal imkânını bulamamıştır. 
Filhakika Teşkilâtı Esasiye Kanununun 87 nci maddesi ilk tahsili mecburi ve meccani kılmış 
olmasına rağmen bugün maalesef ancak aşağıdaki (8) numaralı cetvelde gösterildiği veçhile mecburi 
tahsil çağında olan 3 000 000 civarındaki çocuklarımızın ancak % 63 e yakın kısmı ilkokula devam 
imkânını bulabilmektedirler. Filhakika 40 000 köyümüzün yarısı kadarında ilkokul vardır. Bugün 
artık uzun yılların birer ihmal sahnesi olan köylerimizde ve bilhassa mahrumiyet bölgelerinde 
vatandaş kütle halinde ilkokul ihtiyacını bütün şiddetiyle hissetmekte ve bunu birinci plânda ve 
haklı olarak talebeylemektedir. 
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No. 8 

öğrenci sayısı (*) Okuma çağındaki çocuklar (**)• 
Şehirlerde Köylerde Toplam Şehirlerde Köylerde Toplam 

563.051 1.289.547 1.822.498 735.000 2.182.000 2.917.000 

Biz, dokuzuncu devrede Maarif Vekâletinin dört yıllık bütçe raporunun her birinde bu mühim dâ
vanın gücümüz nispetinde müdafaasını yapmaya çalıştık. 

Yüksek encümen, mevzuu bütün şümuliyle benimsiyerek her yıl birkaç milyon tutan zamlarda 
bulundu. 1953 yılında vekâletin 400 000 liralık tahsisat talebini havi programı 1953 ve 1954 yılla
rında Hükümetçe ele alınamadığı gibi, 1955 yılı için de bütçeye konulmadığını görüyoruz. Bu müd-. 
det zarfında İlköğretim Kanununun da henüz çıkarılmadığını üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 
Maarif Vekâletinin bahsi geçen programı Hükümetçe kabul olunduğu takdirde 12 senede, bütün köy
lerimizin ilkokula kavuşması mümkün olabilecektir. Bununla beraber, Hükümetimizin ve Maarif 
Vekâletinin 4 yıllık devre içinde ilk öğretim dâvasına atfettiği ehemmiyeti takdirle anmak lâzım-
gelir. 

Filhakika yıllardan beri cidden kadrosuzluk imkânı bakımından bir üzüntü mevzuu olan ilkokul 
öğretmenlerinin kadro imkânlarının sağlanması, intibak kanunu, köy enstitülerinin muallim mektebi 
haline getirilmesine dair çıkarılan kanun hep bu dâvada atılan ciddi adımlardır. Bugün her yıl 3 000 
öğretmen yetiştirmek imkânı sağlanmış bulunmaktadır ve her yıl bahsettiğimiz veçhile, ilköğretim 
kanunu da hazırlanmış ve Hükümete sunulmuştur. Bütün samimiyetimizle bu mühim kanunu bir an 
önce çıkarılmasını temenni etmekteyiz, 

Yukarda da arz ettiğimiz veçhile yüksek encümen, Hükümetin teklif ine 1951 yılında 3 800 000 
1952 de 2 000 000, 1953 te 3 000 000 lira ilâve yapmıştır. Bu ilâveler yüksek encümenin dâvaya 
atfettiği ehemmiyeti ifadeye kâfidir. Buna rağmen, Hükümet denk bütçe mülâhazası ile bu husus
ta yine 15 000 000 liralık tahsisat teklifi ile gelmiş bulunuyor. 

19 000 köyde okul bulunmaması ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 87 nci maddesi Hükümete bu 
yolda mecburiyet tahmil eylemesi karşısında denk bütçe prensibi ileri sürülmeden başkaca tahsisat 
temini veya sair masraflardan kısıntı yapılarak bu 15 000 000 liralık tahsisatın hiç değilse 25 000 000 
a çıkarılmasını bir zaruret olarak teklif etmekteyiz. 

1954 yılı bütçesinde verilen 15 000 000 liranın sarf mahalli aşağıda (9) numaralı cetvelde gös
terilmiştir. 

(*,) İstatistik Umum Müdürlüğünden alınmış değillir. Vilâyetlerden çeşitli vesilelerle derlenmiş 
rakamlardır. 

(**) 1950 nüfus sayımına göre İstatistik Umum Müdürlüğünce verilmiştir. 
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"•"'Z <<•••"- V e k â l e t ç e .,,,, :; Vekâletçe K.;';; *,;; Vekâletçe 
gönderilen gönderilen gönderilen 

yardım yardım yardım 
İlin adı ödeneği îlin adı ödeneği îlin adı ödeneği 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

128 000 
278 000 
144 000 
367 000 
171 200 
162 000 
223 000 

57 000 
257 000 
276 000 
183 400 
97 000 

250 000 
140 000 
180 000 
128 000 
230 000 
160 000 
575 000 
164 000 
280 000 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
îçel 
İsparta 
istanbul 
îzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 

158 000 
464 000 
171 300 
305 000 
265 036 
221 000 
200 000 
300 000 
207 000 
123 000 
120 000 
175 000 
299 000 
257 800 
158 800 
148 000 
207 814 
316 000 
200 000 
274 000 
250 000 

Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Bize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa ' 
Uşak 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

240 000 
400 000 
113 000 
273 000 
113 000 
164 000 
285 000 
333 000 
376 500 
343 000 
350 000 
160 000 
317 900 
118 000 
230 000 
300 000 
250 000 
400 D00 
150 000 
425 000 
193 000 
206 000 

Yekûn 14 999 240 

1955 yılı bütçesine konan 15 000 000 liranın sarf mahalli aşağıdaki (10) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 
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No. 10 

15 000 000 lira ödenekle 1955 yılında yaptırılacak okul binaları inşaat programı 

Yapılacak okul 

1. Okulsuz köylerde yeniden inşa edilecek muh
telif tip okul binası 

2. Okullu köylerde harap ve elverişsiz okullar 
yerine yeniden yapılacak binalar 

3. İkmali inşaat ve esaslı onarım 

4. Teknik elemanların geçici görev yollukları ve 
diğer inşaat masrafı 

Yapılacak 
bina sayısı 

325 

75 

Beherinin tahminî 
keşif bedeli 

Lira K. 

32 000 

25 000 

Yekûn 

Umumi yekûn 

Tutarı 
Lira 

10 400 000 

1 9:">0 000 
2 150 000 

14 500 000 

. 500 000 

15 000 000 

Vekâletin, 40 000 000 lira tahsisat verildiği takdirde hazırladığı program (11) numaralı cetvel
de gösterilmiştir. 

No. 11 

201 - 2000 nüfuslu köylerde 
1216 okulun ilk tesis masrafı 
240 aded denetleme ve teknik elemanın yollukları 
Kırtasiye, basılı evrak, proje, keşif vs. masrafları 

Yapılacak 
okul sayısı 

1 216 

Lüzumlu 
öğretmen 

1 717 

Tutarı 

36 586 000 
3 158 000 

192 000 
64 000 

40 000 000 

İlköğretime bağlı yetiştirme yurtlarına 1954 yılında gönderilen tahsisat yekûnu (12) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 
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Yetiştirme yurtlarına 1954 yılında gönderilen ödenekler cetvelidir 

Gönderilen öde
nek miktarı 

Yetiştirme yurdunun adı Bağlı bulunduğu saymanlık Lira 

Ankara - Aktaş 
> Gazi 
» Zirkayı 
» K. hamam 
» Körler 0 . 
» Sağırlar 

Balıkesir Alibeyadası 
Bilecik Yarhisar 
Burdur Askeriye 
Elâzığ - Harput 
Erzincan - Tercan 
Eskişehir Mahmudiye 
Gazianteb Körler Okulu ve 
Giresun Karakaya 
Hatay - Belen 
istanbul Ağaçlı 

» Kadıköy 
» Küçükyalı 
» Mevlânakapı 
» Yakacak 
» Sağırlar Okulu 

İzmir Sağırlar Okulu 
» Bornova 
» Buca 

Kayseri - Zincidere 
Kocaeli - İzmit 
Samsun • Namıkkemal 
Tekirdağ - Merkez 
Yazgad - Sarayköy 
Zonguldak - Ereğli 

yetiştirme yurdu 
» 
» * • 

» 
» 
» 
» 
» 
:» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ankara Okul Saymanlığı 
» » » 
» » ,» 

Kızılcahamam Mal. Md. 
Ankara Okul Say. Md. 

» » » 
Ayvalık Mal. Md. 
Bilecik Say. Md. 
Burdur Say. Md. 
Elâzığ Say. Md. 
Tercan Mal Md. 
Eskişehir Say. Md. 
Gadianteb Say. Md. 
Tirebolu Mal Md. 
îskend'erun Mal Md. 
Eyüp.Mal Md. 
Kadıköy Mal Md. 
Kartal Mal Md. 
Fatih Mal Md. 
Kartal Mal Md. 
Beşiktaş Mal Md. 
İzmir okullar samanlığı 

» » » 
» » » 

Kayseri Say. Md. 
İzmir Say. Md. 
Samsun Say. Md. 
Tekirdağ Say. Md. 
Yerköy Mal Md. 
Ereğli Mal Md. 

Yekûn 

96 540 
28 430 
20 420 
72 070 
76 695 
23 428 
20 500 
37 410 
65 463 
40 250 
79 950 

208 335 
50 000 
30 466 
48 210 
75 675 
15 000 

6 506 
33 315 
29. 842 

115 495 
98 630 

10 78 
110 100 
99 950 
9 383 
6 405 

26 405 
60 250 
20 300 

1 615 580 
0 . . 

Yetiştirme yurtlan, Sağır ve Dilsizler Okulu ve Körler Okulunun öğrenci ve öğr*etmen kadroları 
(13) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
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No. 18 

Yetiştirme yurtlarının bulunduğu vilâyetler ile yurdun adını, öğretmen ve öğrenci mtemur 
sayısını gösterir çizelgedir. 

Yurdun bulunduğu 
vilâyetler 

Ankara 

Bilecik 
Balıkesir 
Burdur 
Elâzığ 
Erzincan 
Eskişehir 
Gazi'ahteb 
Giresun 
Hatay 

İstanbul 

îzmir 

Kayseri 
Kocaeli 
Samsan 
Tekirdağ 
Yozgad 
Zonguldak 

Yetiştirme yurdunun adı 

Aktaş yetiştirme yurdu 
Gazi yetiştirme yurdu 
Kızılcahamam yurdu 
Zir kayı yetiştirme yurdu 
Sağırlar Okula yetiştirme yurdu 
Körler Okulu yetiştirme yurdu 

Yarhisar yetiştirme yurdu 
Alıbeyadası yetiştirme yurdu 
Askeriye yetiştirme yurdu 
Harput yetiştirme yurdu 
Tercan yetiştirme yurdu 
Mahmudiye yetiştirme yurdu 
Körler Okulu yetiştirme yurdu 
Karakaya yetiştirme yurdu 
Belen yetiştirme yurdu 

Ağaçlı yetiştirme yurdu 
Kadıköy yetiştirme yurdu 
Küçükyalı yetiştirme yurdu 
Mevlânakapı yetiştirme yurdu 
Yakacık yetiştirme yurdu 
Sağırlar Okulu yetiştirme yurdu 

Bornova yetiştirme yurdu 
Buca yetiştirme yurdu 
Sağırlar Okulu yetiştirme yurdu 

Zincidere yetiştirme yurdu 
tzmir yefcitştirme yurdu 
Namıkkemal yetiştirme yurdu 
Merkez yetiştirme yurdu 
Sarayköy yetiştirme yurdu 
Ereğli yetiştirme yurdu 

öğrenci 
kadrosu 

100 
60 

160 
100 
00 

100 

100 
125 
100 
200 
280 
30 
75 
80 

160 

50 
150 
120 
100 

80 
150 
120 

200 
75 
50 
50 

150 
100 

öğretmen 
sayısı 

4 
4 
8 
7 
9 

20 

5 
7 
4 
6 
7 

12 
1 
6 
3 

9 
5 
5 
9 
7 

12 

3 
7 

14 

11 
6 
2 
3 
6 
3 

Memur 
sayısı 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

2 
1 
o 
1 
2 
3 

Çocuk 
sayısı 

57 
60 

135 
113 
51 

103 

111 
91 

117 
110 
221 

tesis halinde 
1 
2 

1 

53 
108 

44 
tesis halinde 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 

3 
1 
1. 
1 
2 
1 

48 
116 
158 
111 

79 
117 
131 

193 
61 
31 
49 

116 
53 

Yekûn 205 43 2 637 
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İlkokul yaptırma derneklerine yardım için 1954 yık bütçesinin 720 - 748 ncü maddesine konan 

633 386 lira muhtelif derneklere tevzi olunmuştur. 

Okur yazar nispeti düşük olan memleketlerde halk eğitiminin ehemmiyet ve rolü malûmdur. Bu 
itibarla Vekâletin giriştiği teşebbüsün bir an önce tarakkukunu temenni etmekteyiz. 

Yeni açılacak okullar için mevcut başöğretmen kadrosu ihtiyaca kâfi gelmediğinden 1954 bütçe
sine bağlı «L» işaretli cetvelde 10 lira ücretli 1 500 başöğretmen ek görev kadrosunun serbest bıra
kılmasına lüzum hâsıl olmuştur. Bunların bir yıllık ek görev tazminatı karşılığı olan 180 000 liranın 
202/20 fasıl ve maddeden düşülerek 217/10 fasıl ve maddesine eklenmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Ortaöğretim 

1954 - 1955 yılı içinde yeniden 11 lise ve 33 ortaokul açılmıştır. Hükümetin kısa zaman içinde 
bütün vilâyetleri liseye ve kazaları ortaokula kavuşturma prensibini Maarif Vekâleti ciddiyetle tat
bik yolundadır. Bu faaliyet takdire değer. Ortaokulların öğretmen ihtiyacı birinci plânda ele alman 
mevzulardan olmak lâzımgelir. Bilhassa fen ve lisan grupu öğretmenlerine fazla ihtiyaç vardır. Balı
kesir'de yeniden açılmış olan Eğitim Enstitüsünün bu ihtiyacı karşılamasında rolü olacaktır. Fakat 
bilhassa ortaokulu bulunmayan ve binnetice yeniden okul açılacak kazalar daha çok mahrumiyet 
bölgelerinde bulunduğuna göre bu yerlere kolaylıkla gidebilecek aynı öğrencilerin okutulacağı Doğu 
bölgesi merkezlerinden birinde yeni bir Eğitim Enstitüsünün açılmasını temenniye değer görmekteyiz. 

Halen liselerde (198) muhtelif branş (edebiyat, felsefe, tarih, matematik) ile, (33) yabancı dil, 
(39) beden eğitimi, resim-iş, müzik ve evişleri öğretmeni; ortaokullarda (168) edebiyat grupu, (220) 
fen grupu, (181) yabancı dil, (215) beden eğitimi, (244) resim-iş, (275) müzik öğretmeni olmak üze
re (1 573) öğretmene ihtiyaç vardır. 

1954 yılı bütçesinin tesisat ödeneği ile ortaokullar için 50 takım fizik - kimya, 50 takım iş atelyesi 
ders aleti, 25 aded öğrenci ve 2 aded öğretmen mikroskopu ile. 15 lise için bir kısım tesis eşyası sağ
lanmış, ayrıca 10 lise için fizik takımı sipariş edilmiştir. 

Geçen yıllardan beri muntazam şekilde devam etmekte olan bu durum ortaöğretim müesseselerin
de ders aletleri mevzuunun ciddî şekilde ele alınmış olduğunu teyideder. 

1954 bütçesinde alman 810 000 liralık onarım ödeneği ile 106 okul binasmın lüzumlu tamiratı ya
pılmıştır. Başlanan okulların ikmali ve yeniden inşası için 743 ncü bölümün 10 ncu maddesine konu
lan 1 500 000 liralık yardım ödeneği 175 kaza ve nahiye müteşebbis derneklerine tamamen dağıtıl
mıştır. Nafıa Vekâleti 741 nci faslın 18 nci bölümündeki 4 064 000 liralık yapı tahsisatı ile 22 okul 
ve kurumun yapı işleri ikmal edilmiş, 2 okul binasının yeniden inşasına başlanmış, ancak döviz sı
kıntısı sebebiyle diğer işler ihaleye çıkarılamamıştır. 

50 liralık hademe ücretleri ile teknisiyen kadro ve ücretleri ihtiyacı karşılıyamamakta ve bu yüz
den eleman sıkıntısı çekilmektedir. Bu itibarla yeni ve tatmin edici kadrolar sağlanması icabetmek-
tedir. 

303, 601/10 ve 731 nci fasıllara konulan tahsisatın da ihtiyacı karşılamadığı kanaatine varılmış
tır. Yeter derecede ilâve yapılması uygun olur. 476/10 ncu maddede tahsisatının sarf şeklini göste
ren, (R) cetvelindeki «Kursa celbedileceklerin yol paraları ve yevmiyeleri» fıkrasının «Yurt içinde 
ve dışındaki kurslara katılacakların yol paraları Âe yevmiyeleri» şeklinde değiştirilmesi uygun olur. 

Yüksek öğretim 

1954 - 1955 ders yılı başında muhtelif yabancı memleketlerde okuyan öğrenci yekûnu dövizli, 
dövizsiz (1 788) dir. 1954 - 1955 ders yılında Temmuz 31 tarihine kadar döviz için yapılan 903 mü-
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nacaatm 331 adedine döviz tahsis edilmiştir. Bu tahsis, talebin yarısını bile karşılıyamamaktadır. Per
sonel dâvasının birinci derecede ehemmiyet taşıdığı münakaşa götürmez bir hakikat olan memleketi
miz için bu durum asla tatmin edici görülmemektedir. Bu mevzuda imkânları araştırmak çok ye
rinde olur kanaatindeyiz. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masrafların ihtiyaca kifayet etmediği bu mevzuda Hari
ciye Vekâletinin Maarif Vekâletine yazdığı yazılardan anlaşılmaktadır. Bu itibarla 353 ncü maddeye 
de lüzumlu tahsisatın konulması gerekir. Keza Türk sanat eserlerinden mürekkep sergilerin muhtelif 
memleketlerde teşhiri suretiyle memleketimizin lâyıki veçhile tanıtılması için de 458/10 ncu mad
dedeki tahsisatın artırılması icabeder. 

Ortaokul öğretmen ihtiyacını karşılamak maksadiyle Balıkesir'de bu ders yılı başında yeniden 
açıltn 3 ncü Eğitim Enstitüsü ile eğitim enstitüleri öğrenci kadrosu 700 den 900 e çıkarılmıştır. Bu 
sebeple 417 nci bölümün 27 nci maddesinde (733 450) lira olarak teklif edilmiş olan ödeneğin 
(921 560) liraya çıkarılması lüzumlu görülmektedir. 

* Teknik öğretim 

Son senelerdeki iktisadi ve teknik inkişaf muvacehesinde teknik öğretimin ehemmiyeti artmış 
bulunmaktadır. Bu inkişafa muvazi olarak teknik öğretimde de esaslı terakki göze çarpmaktadır. 
Bilhassa muhtelif teknik kurslar büyük rağbet görmekte ve muvaffakiyet sağlamaktadır. Teknik 
okul sayısı geçen seneye nazaran 5 fazlasiyle 337 ye çıkarılmıştır. Kurs adedi ise geçen seneye na
zaran 42 aded fazlasiyle 740 a çıkarılmış bulunuyor. 419 ncu faslın 20 nci maddesine yapılan zam
mın (300 000) lira daha ilâvesiyle (1 000 000) a çıkarılması lâzımdır. Meslekî ve teknik kursların 
sayısını daha fazla artırabilmek için 476 ncı faslın 20 nci maddesine (100 000) yerine (200 000) lira 
ilâvesi de pek yerinde olacaktır. 761/20 maddedeki 7,5 milyon liralık tahsisattan 1954 yılında iha
lesi yapılmış işlerden 1955 yılma 12 inşaat işi sirayet etmektedir. 1955 yılında da yeniden 10 iş iha
le edilecektir. 

özel Öğretim 

Bugüne kadar açılan 16 îmam - Hatip okulunun öğrenci sayısı 2184 de yükselmiştir. 743/3 ncü 
fasılda imam - Hatip okulları için 200 000 lira tahsisat konulmuştur. Açılan 16 okulun lâyıki veçhile 
ihtiyaçlarının temin ve tesisi için bu tahsisatın 500 000 liraya çıkarılması lüzumlu bulunmaktadır. 
Filhakika bu tahsisat verildiği takdirde binalar tamamlanacak ve mütaakıp seneler için artık tah
sisat konulmasına lüzum kalmıyacktır. 

Eski eserler ve müzeler 

Müzeler ve anıtlar giderleri olarak 415 nci fasla 3 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 415/10 a da 
geçen seneki tahsisatın 1 250 000 lira fazlasiyle 2 500 000 lira tahsisat konulmuştur. Eski eserlerin ta
miri için artırılan bu tahsisat mucibi memnuniyettir. 20 nci maddeye Rumelihisarı'nm restarasyonu 
için 500 000 lira tahsisat konulmuştur. 

» Tarihî harabelerde bekçilik yapan ve geçen yıllar bütçeleri sırasında durumları encümenimizde 
müzakere ve münakaşa mevzuu olan personelin acıklı durumlarını zikretmeyi zaruri görüyoruz. Fil
hakika bu bekçiler ayda 47,5 lira almaktadırlar. * 

415 nci fasıl için zikredilen mucip sebepler arasında da görüldüğü üzere, 1955 yılı içinde İstan
bul'da akdedilecek olan Bizans Etüdleri Kongresinin çeşitli giderlerini karşılamak üzere 415/10 dan 
50 000 liranın 453/20 ye (Kongre masrafları faslına) nakli lüzumlu görülmektedir. 
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Tayın Müdürlüğü giderleri için 451 nci faslın 10 ncu maddesine» konulan 435 000 liranın 407 000 
lirası 30 Kasım 1954 tarihine kadar sarf olunmuştur. 30 ncu bölümdeki inceleme masrafları için ay
rılan 16 480 lira bu ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Filhakika kitap inceleme işleri ile müsabaka im
tihanlarına ait kâğıtları okuyan öğretmenlerin işleri günden güne artmaktadır. Bu maddenin 25 000 
liraya çıkarılması zaruridir. 

Devlet kitapları mütedavil sermayesinin 1 Mart 1954 tarihinden 30 Kasım 1954 tarihine kadar 
malî durumu aşağıda (14) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

No, M 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesinin 1 Mart 1954 tarihinden 30 Kasım 1954 tarihine kadar 
olan malî durumu 

Umumi satış: (Hariç yayınlar dâhil) 2 039 546 61 
Hariç yayınlar — 390 081 83 

Vekillik yayınlarının satış toplamı 1 649 464 78 
Yapılan satışın toplamı üzerinden yapılan 
ıskonto 236 241 44 
Klâsik, Periyodik ve ilmî eserlerin bugünkü 
depo mevcudu 2 000 000 — 

# Masraflar 
1 Mart 1954 ten 30 Kasım 1954 sonuna kadar 774 002 67 
Mütedavil sermayenin bankadaki parası 848 000 — 

Maarif Basımevi döner sermayesi 

1 Marttan 30 Kasım 1954 e kadar ödenen ücretler 589 891 18 
İşletme masrafları + 147 054 57 

736 945 75 

Maarif Basımevi döner sermayesinin 1954 yılı gider bütçesi 1 103 600 liradır. 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

Kütüphanelerimizin yekûnu 130 dur. Yazma ve basma kitap yekûnu 1 114 231 dir. Genel bütçe
den idare olunan istanbul kütüphanelerindeki mevcut 299 065 ve diğer vilâyetlerdeki mevcut 554 612 
dir. Kütüphanelerimizin ihtiyaçları çok geniştir. Ayrılan tahsisat kâfi görülmemektedir. Mamafih bu 
hususta her yıl tahsisat biraz daha artırılmaktadır. 1950 de 90 120 lira olan tahsisat 220 000 liraya 
çıkarılmıştır. Kütüphanelerin onarımı için 1954 te 83 050 liralık bir masraf yapılmıştır. Millî Kü
tüphane için 1954 yılı içinde 150 000 lira verilmiştir. Bu örnek müessesemizin çalışmalarını: takdirle 
jaJgEeJsneJş. yjpn.4» Qİur. 421 n.ci iaşjjn. 11 ve 1i njsji msâ^m^ (§Q. QQQ) er l|ra d a ^ U ^ e s i yerin
de ol&caktır. 
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Devlet Tiyatrosu 

Devlet Tiyatrosu 1955 yılı İpitçesi gelir miktarı 400 000 lira olarak tahmin elilmiştir. Yardım 
olarak 3 450 000 lira tahsisat tesbit olunmuştur. Gelir tahmini geçen seneye nazaran 50 000 lira faz
ladır. Yardım fazlası da 1 800 000 liradır. Geçen yıllar raporlarında da tebarüz ettirildiği veçhile 
henüz tesis halinde bulunan ve cidden takdire değer çalışmalariyle muvaffakiyet yolunda olduğuna 
kaani bulunduğumuz Devlet Tiyatromuz, bu sene. iki yıldan beri tesisine başlanmış olan müstakil opera 
orkestrasına yeni elemanlar ilâve edecek ve diğer sanatkâr kadrolarını bilhassa yabancı mütehassıs
lar almak suretiyle takviye edecektir. Bu maksatla geçen seneye nazaran 609 592 lira fazla tahsisat 
konmuştur. Buna mukabil memur maaşları tahsisatından 4 000 liralık bir eksilme memnuniyetle 
müşahede olunmaktadır. Devlet Tiyatromuzca, ayrıca İstanbul'da binası ileride ikmal edilecek olan 
İstanbul Tiyatronu ve Operası için de eleman yetiştirme hazırlıklarına girişilmiş ve bu maksatla 
bütçeye 200 000 lira ödenek konmuştur. 

Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 

Ankara Devlet Konrervatuvarınm zaruri ihtiyacı olarak ele alman ve geçen sene inşasına başla
nan bina ikmal edilmek üzeredir. 1955 yılı bütçesinde Konservatuvara ayrılan tahsisat geçen seneye 
nazaran 150 000 lira fı,zlasiyle 455 000 liradır. Bu fazlalık 100 öğrenci artırılmış olmasından ileri 
gelmektedir. Güzel Sanatlar Akademisi bütçesi 70 000 lira fazlasiyle 320 000 liradır. Bu da öğrenci 
artırılmasından ileri geld.:ği gibi, ayrıca yangından sonra yeniden kurulmakta olan kütüphane ve 
atelyelerin noksanları ikıaal edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası bütçesi 20 000 lira 
fazlasiyle 40 000 liradır. Bu artış miadını dolduran elbise ve enstrümanların yenilenmesi içindir. 

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki kültür anlaşması gereğince her yıl yapılması gere
ken Balkan Müzik Festivalleri için zaruri olan 497 000 liralık tahsisat 1955 yılı bütçesinde derpiş 
edilememişti]". , 

önümüzdeki Eylül ayı içinde Belgrat veya Atina'da tatbiki gereken bu festivale Operamız, Koro
muz ve Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestramızla birlikte katılmamız lâzımgelmektedir. Bu itibarla 
497 000 liralık tahsilatın ya Maarif Vekâleti veya Hariciye Vekâleti bütçelerine açıktan konulması 
icabetmektedir. 

Devlet Konservatuvarmda bulunan 50 piyanodan 30 unun kullanılamaz bir halde olması dola-
yısiyle Almanya'ya yeniden 30 aded piyano sipariş edilecektir. Aksi takdirde talebe mevcudu 150 
den 250 ye iblâğ edilen Konservatuvarda piyano tedrisatı yapmıya imkân olmıyacaktır. Bu iti
barla 1955 yılı Maarif Vekâleti bütçesine açıktan 100 000 liralık bir tahsisatın konulması lâzımgel
mektedir. 

Atatürk Üniversitesi 

Doğu bölgesinin kültürel, sosyal ve iktisadi kalkınmasında çok büyük bir rol ifa edecek ve 
demokrat iktidarın Türkiye çapında eserlerinden biri olan Atatürk Üniversitesinin 1955 yılı 
içerisinde temelleri atılacaktır. Amerikan Nebraska Üniversitesi Heyetinin de yaptığı tetkikat 
sona ermiş ve gerekli rapor vekâlete sunulmuştur. Ayrıca Nafıa Vekâleti bütçesine de inşaat 
için 4 000 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

Hulâsa : 

Maarif Vekâletinin umumiyet itibarîyle hizmetlerde daha plânlı ve bilhassa pratik ihtiyaç
lar düşünülerek müspet istikamette bir hareket tarzı takibettiği memnuniyetle kayda değer. İlk 
öğretim dâvası, teknik öğretim, vilâyetlerin liseye ve kazaların ortaokula kavuşturulması, öğ-
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retmen yetiştirilmesi ve öğretmenliği cazip bir hale getirmek gibi ana dâvalar mevzuunda cid
dî adımlar atılmış bulunmaktadır. Bütçe tatbikatı âzami titizlikle yapılmıştır. 

Geçen yıllar raporlarında da ısrarla bahsettiğimiz gibi, ilköğretim için hazırlanan 12 yıllık 
plânın kuvveden file çıkmasını candan temenni etmekteyiz. Bu temennilerimizi, denk bütçe pren
sibi çerçevesinde Yüksek Komisyonun takdir ve tasvibine saygiyle arz ederiz. 

Elâzığ Mebusu Yozgad Mebusu 
Ömer Faruk Sanaç Danyal Âkbel 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

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 

12 000 

12 000 

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 

1 761 000 2 201 250 2 201 250 
160 529 000 228 690 750 228 690 750 

500 500 500 

52 445 52 445 52 445 

Fasıl yekûnu 162 342 945 230 944 945 230 944 945 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
20 Köy öğretmenleri ücreti 
30 Eğitmenler ücreti 

171 540 
6 126 720 
3 958 500 
2 094 000 

219 675 
8 115 525 
4 948 125 
2 617 500 

219 675 
8 115 525 
4 768 125 
2 617 500 

Fasıl yekûnu 12 350 760 15 900 825 15 720 825 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 

Fasıl jpektoui 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

53 440 

698 060 

751 500 
mmmmmmmtm 

66 800 

872 575 

939 375 

66 800 

872 575 

939 375 

948 208 1243 208 1243 208 
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« 

!. Tahsisatın nev'i 

I I - Başka haklar 
4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

L Merkez memurları çocuk zam
mı 

l Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

L Merkez memurları doğum yar
dımı 

l Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

[ Merkez memurları ölüm yardı
mı ' 

l Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

) Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 

5 400 000 

11 000 

382 000 

10 000 

60 000 
148 000 

6 061 000 

- 2 4 5 -
1955 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

-

50*000 

5 650 000 

11 000 

1 132 000 

10 000 

60 000 
200 000 

7 113 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

5 650 000 

11 000 

1 132 000 

10 000 

60 000 
200 000 

7 113 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 50 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34', 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
211 Türk ve islâm ansiklopedile-

riyle klâsik eserlerin ve tercü
melerin hazırlanması işlerinde 
çalıştırılacak memurlara ve 
mesai saati dışında çalıştırıla
cak Riyaseti Cumhur Flârmo-
nik Orkestrası üyelerine veri
lecek fazla mesai ücretleri 34 500 

50 000 50 000 

9 410 050 10 643 330 10 643 330 
2 100 2 100 2 100 

34 500 34 500 



_ Maarif Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
789 ve 4644 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ek görev taz
minatları ile başöğretmenler 
ücreti 
Askerlik dersleri öğretmneleri-
nin ücretleri 
Mesleki ve teknik okullar öğ
retmenlerinin ders, eksersiz ve 
şeflik ücretleri 
Ders ücretleri 

1954 
Y ı l ı , 

tahsisatı 
Lira 

5 423 690 

82 600 

1 000 000 
1 200 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 423 690 

82 600 

2 000 000 
1 700 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 603 690 

82 600 

2 000 000 
1 700 000 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

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 

Fasıl yekûnu 

7 706 290 

199 652 353 

5 500 
3 000 

15 000 
9 000 

15 000 
10 000 

.57 500 

11 700 
3 000 

14 000 
9 300 
6 000 

30 000 

74 000 

9 206 290 

276 077 573 

5-500 
3 000 

15 000 
9 000 

15 000 
10 000 

57 500 

11 700 
3 000 

14 000 
9 300 
6 000 

30 000 

74 000 

9 386 290 

276 077 573 

5 500 
3 000 

15 000 
9 000 

15 000 
10 000 

57 500 

11 700 
3 000 

14 000 
9 300 
6 000 

30 000 

74 000 

Basılı kâğıt ve defterler 90 000 90 000 90 000 



Tahsisatın nev'i 

Maarif Vekâleti 
1954 

Y ı l ı 
tahsisatı 

Lira 

— 247 — 
1955 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira F. M. 

304 Posta, telgraf ve telef on ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 75 000 75 000 75 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

305 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin harcırah ve başka 
masrafları 
Gezici başöğretmenlerin taz
minatları 

Fasıl yekûnu 

271 000 
24 000 
10 000 

380 000 

45 000 
152 274 

197 274 

14 725 

463 450 
165 000 
450 000 

9 000 

83 000 

İİK) 000 

1 280 450 

271 000 
24 000 
10 000 

380 000 

120 000 
262 274 

382 274 

14 725 * 
• 

1 463 450 
415 000 

1 000 000 
9 000 

63 000 

390 000 

3 340 450 

271 000 
24 000 
10 000 

380 000 

120 000 
262 274 

382 274 

14 725 

1 463 450 
415 000 

1 000 000 
9 000 

63 000 

390 000 

3 340 450 

308' 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 10 000 10 000 10 000 
12 Vilâyetler 151500 151500 151500 

Fasıl yekûnu 161 500 161 500 161 500 
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F. M. 

309 
11 

12 

31 

32 

310 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
92 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Haberleşme 
Kira bedeli 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

2 000 

56 310 

25 000 

85 310 

5 000 
1 000 
1 500 
2 500 
2 000 
1 000 
8 000 

22 000 
8 000 

18 765 

69 765 

2 410 524 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira" 

. 
2 000 

2 000 

56 310 

25 000 

85 310 

8 000 
6 000 
9 500 
7 000 
4 000 
3 000 

10 000 
25 000 
28 500 
18 765 

119 765 

4 705 524 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

2 000 

56 310 

25 000 

85 310 

8 000 
6 000 
9 500 
7 000 
4 000 
3 000 

10 000 
25 000 
28 500 
18 765 

119 765 

4 705 524 

Dördüncü kısım - Bedre 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
408 58Q5 sayılı Kanun gereğince 

anıtlar yüksek kurulu üyeleri
ne verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 
10 Müzeler ve anıtlar umumi 

masrafları 

3 000 

15 000 

5 000 

20 000 

5 000 

20 000 

1 250 000 2 500 000 2 500 000 



F. 

Maarif Vekâleti 

M. Tahsisatın nev'i 

20 Rumelihisarı Restorasyon mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 

1 250 000 

1955 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 000 

3 000 000 

- 249 — 
L için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 000 

3 000 000 

417 

10 

20 
30 

Yüksek okulların umumi mas
rafları 
Yüksek Öğretmen Okulu mas
rafları 
Eğitim enstitüleri masrafları 
Ankara Devlet Konservatuvarı 

Fasıl yekûnu 

96 000 
. 570 000 

305 000 

971 000 

128 305 , 
733 450 
455 000 

1 316 755 

. 128 305 
824 050 
555 000 

1 507 355 

418 Lise, ortaokul ve imam - hatip 
okulları umumi masrafları 

10 Lise ve ortaokullar umumi 
masrafları 950 000 • 1 350 000 1 350 000 

20 îmanı - Hatip okulları umumi 
masrafları 48 000 55 000 55 000 

Fasıl yekûnu 998 000 1 405 000 1 405 000 

419 Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları . ' " • " *••*** ./'-'-•" 

10 Teknik, Teknik öğretmen, 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
okulları masrafları 1 387 600 1 527 660 1 527 660 

20 Ticaret ve diğer meslek okul
ları ve enstitüleri masrafları 5 277 522 5 977 522 5 977 522 

Fasıl yekûnu 6 665 122 7 505 182 7 505 182 

420 îlköğretmen okulları umumi " 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili mâs- < 
raflar 

10 İlk öğretmen okulları umumi 
masrafları 12 385 933 13 195 933 13 195 933 

20 İlk öğretmen okulları mezun
larının donatım masrafları 228 000 287 440 287 440 
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F. M. 

30 

40 

421 
11 

12 

13 

14 

— Maarif Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Uygulama bahçeleri tesis ve 
tanzim masraflan ile çalışma 
vasıtası bedelleri 
Yatılı ilkokullar umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kütüphaneler masraflan 
Kütüphaneler umumi masraf
ları 
Vekâlet Kütüphanesi masraf
lan 
Okul kütüphaneleri umumi 
masrafları 
Millî Kütüphane umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 

500 000 

13 163 933 

220 000 

3 000 

6 000 

150 000 

379 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 

500 000 

14 033 373 

270 000 

3 000 

. 50 000 

200 000 

523 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

500 000 

14 033 373 

320 000 

3 000 

50 000 

250 000 

623 000 

Orkestrası umumi masrafları 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 

20 000 

60 000 

40 000 

60 000 

40 000 

60 000 

422 Güzel Sanatlar Akademisi 
umumi masrafları 250 000 320 000 320 000 

423 Riyaseticumhur Filârmonik 

424 

425 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 

11 Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğü 

12 Adliye Vekâleti 
13 Maarif » 
14 Nafıa » 
15 İşletmeler » 
16 Çalışma » 
17 5245 sayılı Kanun uyarınca ec

nebi memleketlere gönderile
cek fevkalâde sanat istidatlı 
çocukların her çeşit masrafları 27 000 27 000 27 000 

73 500 
34 500 

257 500 
30 000 
8 500 

19 500 

82 000 
34 500 

257 500 
30 000 
8 500 

19-500 

82 000 
34 500 

. 257 500 
30 000 
8 500 

19 500 



Maarif Vekâleti - 2 5 1 -

F. M. Tahsisatın nev'i 

18 Aylık ve sair istihkakları yol
lama masrafları 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı ' 

tahsisatı 
Lira 

6 OOO 

456 500 

1955 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 

465 000 
• 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

6 000 

465000 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 

427 Korunmaya muhtaç çocuklar 
umumi masrafları 

178 250 223 250 228 250 

1 450 000 1 450 000 1 450 000 
428 
450 

451 

10 
11 

10 
30 
40 

Kamp masrafları 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
Maarif Vekâleti 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Yayın masrafları 
İnceleme masrafları 
Derleme masrafları 

Fasıl yekûnu 

10 000 

85 000 
436 135 

521 135 

435 000 
16 480 

1 140 

452 620 

20 000 

85 000 
436 135 

521 135 

435 000 
16 480 

1 140 

452 020 

20 000 

85 000 
436 135 

521 135 

435 000 
25 000 

1 140 

461 140 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

30 Fulbright Kültür Anlaşması 
masrafları 

40 Kültür münasebetleri umumi 
masrafları 

130 000 

240 000 

130 000 

240 000 

130 000 

215 000 

40 000 

10 000 

130 000 

40 000 

10 000 

260 000 

40 000 

10 000 

260 000 



F. 

- 252 — 

M. Tahsisatın nev'i 

Maarif Vekâleti 
1954 

Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

1955 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 Türkiye'de toplanacak kongre 
ve konferansların her çeşit 
masrafları 0 10 000 60 000 

Fasıl yekûnu 420 000 560 000 585 000 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
umumi masrafları 390 000 390 000 390 000 

458 Fuar ve sergi masrafları 
10 Yurt içinde ve dışında açılacak 

resim ve heykel sergilerinin 
her türlü masrafları 5 700 15 700 15 700 

20 İzmir Fuarında açılacak eği
tim paviyonunun her türlü 
masrafları 9 500 9 500 9 500 

Fasıl yekûnu 15 200 25 200 25 200 

476 Kurs masrafları 
10 Kurslar umumi masrafları 200 000 280 000 280 000 
20 Meslekî ve teknik kurslar 1 155 700 1 255 700 1 355 700 

Fasıl yekûnu 1 355 700 1 535 700 1 635 700 

477 Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masraf lan 10 000 30 000 30 000 

501 
502 

10 
20 

Dördüncü kısım yekunu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1950 - 1953 yılları borçları 
1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

29 164 460 

33 000 

180 000 
10 000 

190 000 

34 036 215 

33 000 

180 000 
10 000 

190 000 

34 460 335 

33 000 

180 000 
10 000 

190 000 
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Tahsisatın nev'i 

5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 
* 
Devletin üzerine aldığı mas
raflar 
Parasız yatılı talebenin pan
siyon ücretleri ile başka mas
rafları 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 

Fasıl yekûnu 

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 
Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumları ile 
gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardımlar 
Devlet Tiyatrosuna yardım 
Unesco Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 
Umumi masraflar için yardım 
Teknik Üniversitede istihdam 
olunacak iki uzman için yar
dım 

Fasıl yekûnu 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe' Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

700 000 700 000 700 000 

923 000 923 000 923 000 

711 200 711 200 767 200 

50 000 50 000 50 000 

761 200 761 200 817 200 

100 000 100 000 100 000 

60 000 60 000 60 000 

516 400 541 400 541 400 

50 000 50 000 50 000 
650 000 3450 000 3 450 000 

50 000 60 000 0 
0 0 85 000 

0 0 36 000 

50 000 60 000 121 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak 
çeşitli kültür hizmetlerinde 
kullanılacak olanlarla halk der-
sanelerinin ve okuma odaları
nın her türlü masraflarını kar
şılamak maksadiyle vilâyet ve 
kazalara yardım 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira . Lira 

100 000 300 000 300 000 

Altıncı kısım yekûnu 3 287 600 5 322 600 5 439 600 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

5 400 5 400 12 000 
199 652 353 276 077 573 276 077 573 
2 410 524 4 705 524 4 705 524 
29 164 460 34 036 215 34 460 335 

923 000 923 000 923 000 
3 287 600 5 322 600 5 439 600 

UMUMÎ YEKÛN 235 443 337 321 070 312 321 618 032 
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M. Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarım ve küçük yapılar 

10 Devlet malı olan binaların ona
rımı 

20 Devletçe in'ifa edilen hükmî 
şahsiyeti haiz olanlara ait bi
naların onarımı 

Fasıl yekûnu 

Lise ve ortaokulların dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane
lere ilişkin her türlü malzeme
lerin döşeme, demirbaş Ve ders 
aletlerinin onarımı 
İstimlâk ve satmalma masraf
ları 
5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayın yardımı 
Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan okul 
binaları için müteşebbis der
neklere yardım 

10 Ortaokul binası yaptıran mü
teşebbis derneklere 

20 İlkokul binası yaptıran müte
şebbis derneklere 

30 İmam - Hatip okulları binası 
yaptıran müteşebbis dernek
lere 

Fasıl yekûnu 

Lise ve ortaokullar için satın -
alınacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
malzemeleri döşeme, demir
baş, ders aletleri masrafları 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

810 000 1 810 000 1 810 000 

100 000 100 000 100 000 

910 000 1 910 000 1 910 000 

50 000 50 000 50 000 

200 000 200 000 200 000 

15 000 000 15 000 000 15 000 000 

* 

1 500 000 1 900 000 1 900 000 

633 386 1 133 386 1 133 386 

200 000 200 000 2Ö0 000 

2 333 386 3 233 386 3 233 386 

600 000 1 350 000 1 350 000 
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Maarif Vekâleti 
1954 

Y ı l ı 
tahsisatı 

Tahsisatın nev'i Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

761 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 mevcutlarının genişle
tilmesine dair olan 4304 sayılı 
Kanuna ek 5642 sayılı Kanım 
gereğince yapılacak masraflar 

300 000 300 000 300 000 

7 460 000 7 460 000 7 460 000 

Fasıl yekûnu 7 760 000 7 760 000 7 760 000 

I I - Sermaye tahsisleri 
0 2133 sayılı Kanunla kurulan 

Devlet kitapları döner serma
yesi zararı karşılığı 

772 Atatürk Üniversitesinin kuru
luşu hakkında yapılacak her 
türlü masraflar 

773 Yetiştirme yurtları ile korun
maya muhtaç çocuklar döner 
sermayesi 

0 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
0 Maarif Vekâleti (Nafıa Bütçe

sine) 
0 öğretim yurtları (Nafıa Büt

çesine) * 

Fasıl yekûnu 

50 000 0 

1 000 000 4 000 000 4 000 000 

0 50 000 

O 10 232 000 

0 200 000 

50 000 

0 

o 
0 10 432 000 0 

Yatırımlar yekûnu 27 903 386 43 985 386 33 553 386 



* 

31 - Nafıa Vekâleti 

* 

i) 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Nafıa Vekâletinin 1955 malî yılı bütçe teklifini tetkik ettik. 
miz raporun sonuna ilâve edilmiştir. 

17 .1.1955 

Umumi mütalâa ve temennileri-

Bütçenin fasılan üzerinde yaptığımız tetkiklere geçmeden önce 1954 malî yılı bütçesinin ka
bulünden Aralık 1954 tarihine kadar munzam tahsisat ilâve edilmiş veya münakale yapılmış 
olan tertipler ile sebepleri (1) numaralı tabloda ve 1955 malî yılı bütçesiyle istenilen tahsisatın, 
sene içinde alman munzam tahsisat ve yapılan münakalelerden sonra Aralık 1954 tarihindeki 
durumu ile mukayesesi (2) numaralı tabloda gösterilmiştir. 

F. 

307 

501 
502 

M. 

741 

M. 

10 
20 
30 
40 

10 
20 
M. 

10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
24 
25 
27 

Tahsisatın nev'i 

Sürekli görev 
Geçici görev 
Müfettişler 
Ecnebi memleketler 
Geçen yıl borçları 
1949 -1952 borçları 
1928-1948 borçları 
Geçen ve eski yıllar 

borçları için muhtelif 
tertiplerden 
Tapu ve Kadastro 
Basın - Yayın 
Ceza ve tevkif evleri 
Adalet .binaları 
Emniyet Umum Md. 
Maliye Vekâleti 
Maarif Vekâleti 
istanbul opera binası 
Sıh. ve îç M. V. 
Verem, Savaş 
Gümrük ve tnh. V. 
Ziraat Vekâleti 
Jandarma Ut. K. 

(1) Numarlı tablo 

Bütçe ile 
verilen 

24 000 
13 000 
29 000 
20 000 
20 000 

3 000 
1 000 

318 000 
733 000 

7 213 000 
2 436 500 

500 000 
12 209 666 
4 064 000 
2 000 000 

19 299 000 
3 634 000 
1 427 225 
2 919 000 

Munzam 
olarak 
ilâve 

(1) 

(2) 

(3) 

(4)500-000 

Münakale 
suretiyle 

ilâve 

50 000 
25 000 
20 000 

5 000 
703 066 
228 '333 

315 

2 050 000, 

Münakale 
suretiyle 

tenzil 

931 714 
50 636 

301 466 
514 426 
204 873 

1 000 
1 024 419 

8 128 
4 000 

38 598 
7 268 
2 854 
5 832 

200 000 

Netice 

74 000 
38 000 
49 000 
25 000 

723 066 
231 333 

1 315 

931 714 
267 364 
431 534 

6 698 754 
2 231 627 

499 000 
11 185 247 
1 905 872 
1 996 000 

19 260 402 
3 626 732 
1 424 371 
2 913 168 

300 000 

(1 ) 6245 sayılı Kanun gereğince harcırahların artırılmış olmasından. 
( 2 ) Borçlar faslına konulan tahsisat üstünde çıkan borçları ödemek için. 
( 3 ) Yabancı dille tedrisat yapacak okul için satınalınacak bina ve Eskişehir Lisesinde bu mak

satla bir paviyon inşası için. 
( 4 ) Memleketin muhtelif yerlerindeki jandarmaya ait binaların tamir masrafları için, 
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F. 

745 

781 

782 

783 

784. 

788 

M. 

10 
20 
14 
30 
20 
40 
20 

10 

40 
10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Hava meydanları 
Makine araç 
Kozlu - Ereğli hattı 
Satmalınacak araç 
Liman yapımı araç 
İstikşaf, etüd, apl. 
Liman, iskele ufak barı
naklar araç onarımı 
Liman ve deniz tesisleri 
yapımı 
İstikşaf, etüd, apl. 
Demiryollar ve Limanlar 
geçici görev yolluğu 
Yapı, imar 

Bütçe ile 
verilen 

3 760 000 
600 000 

1 100 000 
50 000 

100 000 
50 000 

50 000 

14 875 000 
2 500 000 

100 000 
180 000 

Munzam 
olarak 

ilâve 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
(9) 

Münakale 
suretiyle 

ilâve 

400 000 

100 000 

3 000 000 

150 000 
113 500 

Münakale 
suretiyle 

tenzil 

400 000 
250 000 

50 000 
25 000 

25 000 

3 000 000 

Netice 

4 160 000 
200 000 
850 000 
150 000 

• 50 000 
.25 000 

25 000 
« 

11 875 000 
5 500 000 

250 000 
293 500 

( 2 ) Numaralı Tablo 

1954 bütçesiyle 
verilen 

Tahsisat ve benzeri 
özlük haklar 
Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yatırımlar 

5 400 
6 400 740 

292 800 
143 001 
24 000 

123 721 892 

Yekûn 130 592 833 

Aralık 1954 
tarihindeki 

durum 

5 400 
6 400 740 

392 800 
148 001 
955 714 

122 990 270 

130 892 925 

1955 teklifi 

5 400 
7 740 779 

355 800 
.. 218 000 

24 000 
114 656 001 

123 000 000 

Fazlası 

1 340 059 
63 000 
69 999 

Eksiği 

9 065 891 

1 473 058 — 9 065 891 

7 592 833 

(2) numaralı tablonun tetkikinde görüleceği üzere bu Vekâlet bütçesi ilk bakışta 1954 malî 
yılı bütçesinden 7,5 milyon lira kadar bir noksanlık göstermekte ise de hakikatte 45 milyon liranın 
üstünde bir fazlalık arz etmektedir. Noksan görünmesi; vekâletlere ait 52 milyon lirayı aşan 
inşaat tahsisatının kendi bütçelerinde gösterilmiş olmasındandır. 

Kısımlar itibariyle görülen fazlalığın umumi ve kanuni sebepleri; 

Personel masraflarında 6211 sayılı Kanunla memur ve hizmetlilere verilmesi kabul olunan tah
sisattan. 

Yönetim masraflarında 6245 sayılı Harcirah Kanunu ile yevmiyelerin artırılmasından, 

(5 ) Hava meydanlarının istimlâki için. 
( 6 ) Motorlu drezin ile atelye tezgâhları sattn<alınması için. 
( 7 ) Mersin ve İskenderun liman sahalarının istimlâki için. 
(8-9) 6245 sayılı Kanun gereğince harcırahların artırılmış olmasından. 
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Daire hizmetlerinde Atatürk Anıt - Kabir parkının geçen senelere nazaran genişlemesinden 

doğmuş bulunmaktadır. Yatırımlar kısmında ise yukarda izah edildiği üzere noksanlık değil faz
lalık vardır. Bu da liman inşaatına hız verilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Vekâlet bütçesini umumi olarak bu şekilde gözden geçirdikten sonra fasıllar itibariyle yaptığı
mız tetkiklerin neticeleri aşağıda fasıl sırasiyle izah olunmuştur: 

Fasıl 201 — Maaşlar : 

Bu tertiplere yürürlükte olan teşkilât kanunlariyle kabul olunan kadrolardan serbest bulu
nanların karşılıklariyle 4598 sayılı Kanun gereğince 1 ve 2 üst derece maaşı alanlara ait üst de
rece farkları, 6211 sayılı Kanun mucibince 1955 malî yılı içinde verilecek üç aylık nispetindeki 
tahsisat ve bu yıl merkez kadrolarından sterbest bırakılan bir aded 80 lira maaşlı Hukuk Müşavir 
kadrosunun yıllık tutarının tamam olarak konulduğu ve bu yıl yeniden hiçbir kadronun (L) cet
veline alınmadığı tesbit olunmuştur. 

Fasıl 202 — Ücretler : 

Merkez ve vilâyetler (D) cetveli kadrolarına bu yıl hiçbir ilâve yapılmadığı gibi Vekâlet otomo
bili şoförünün ücretinin 250 liradan 300 liraya çıkarılmasından başka bir ücret zammı da veril
memiştir. Bu fasılda görülen 8 510 lira fazlalıktan 88 910 lirasının 6211 sayılı Kanun gereğince 
verilmesi lâzım gelen tahsisatın karşılığı olarak ve 600 lirasının da Vekâlet otomobili şoförünün 
zammı için konulduğu ve teklif olunan tahsisatın kadroların tamamen karşılığı bulunduğu an
laşılmıştır. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 

îş hacmmda geçen yıla nispetle büyük bir artış olmıyacağı düşünülerek geçici hizmetliler kad
rolarında bir artış istenilmemiştir. Yalnız 1954 malî yılının 2 ve 3 ncü aylarında başlamış ve 1955 
malî yılında devam edecek olan bu işlere ait kadroların 2 ve 3 aylık ücret farklaıriyle 6211 sayılı 
Kanun gereğince verilmesi lâzım gelen tahsisatı karşılamak üzere bu tertibe 472 100 lira fazla ko
nulmuştur. 

(E) cetvelinden alınacak kadrolar işlerin devamı müddetine münhasır olup daimiyet arz eder 
mahiyette değildir. Ancak Vekâletler bütçelerinden aktarılacak olan tahsisat 1954 yılı bütçesine 
nazaran bir fazlalık gösterdiği takdirde bunun % 3 nispetinde bir miktarını da inşaat tahsisa
tından tenzili ile bu bölüme ilâvesi lüzumlu görülmektedir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 

Demiryollar ve limanlar inşaatında çalıştırılan 2 ve Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde çalışr,uı-
lan 3 ecnebi uzmanın ücretleri karşılığı olup m.ıkavelelerine göre tediyesi lâzımgelen mikca? ta
mam olarak konulmuştur. 

Fasıl 301, 302 — Merkez ve vilâyetler büro masrafları : 

Bu fasıllar için teklif olunan tahsisatın, ihtiyaçları karşılıyacak miktarda olduğu, dairesinden 
alman izahat ve 1954 malî yılı sarfiyat seyrinden anlaşılmıştır. Yalnız merkez ısıtma tahsisatı ge
çen yıla nazaran 3 000 lira artırılmış olup, diğer tertiplere ait tahsisat aynen istenilmektedir. 

Fasıl 305 — Vilâyetler kira bedeli : 

Bu tertibe konulan 800 lira tahsisat İzmir Nafıa Şirketler Başkomiserliğinin yıllardan beri iş
gal etmekte olduğu rıhtım hamndaki dairenin mukavelesi mucibince yıllık kira karşılığıdır. 

Aneak bu binanın Türkiye Kredi Bankası tarafından satınalmmış olduğu ve banka tarafından 
kira mukavelesinin bitme tarihi olan 1 . III . 1954 tarihinde tahliye edilmesi için protesto çe
kildiği ve ihtiyacı karşılıyacak yeni bir binanın, kirasının asgari 5 000 lira olacağı izmir Nafıa 
Başkomiserliğinin işarından anlaşılmış olduğu gibi 1 Aralık 1954 tarihinde yürürlüğe giren 
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6419 sayılı Kanunla kurulmuş olan Sakarya Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü için kiralanması icabeden 
binanın da 6 000 liraya bulunabileceği tesbit edilmiş, olduğundan bu tertibe ait tahsisatın asgari 
11 000 liraya çıkarılması lâzım gelmektedir. Teklif ediyoruz. 

Fasıl 307 — Yolluklar : 

6245 sayılı Kanun mucibince- artırılmış bulunan harcırah miktarları bütçenin tanziminde na
zarı dikkate alınarak yolluklar faslına 55 bin lira fazla tahsisat konulmuş ise de 1954 malî yılının 3 
aylık sarfiyat seyrine göre artırılmış olan bu miktarların da ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşıl
mış olduğundan, bu faslın 10 ncu sürekli görev yolluğu maddesine 15 000 lira, 20 nci geçici gö
rev yolluğu maddesine 15 000 lira, 40 ncı yabancı memleketler yolluğu maddesine 15 000 lira 
zammedilmesi icabettiği tesbit edilmiş bulunduğu cihetle bu fasla ceman 45 000 liranın Harisi
nin lüzumlu olduğunu arz ederiz. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları : 

Liman inşaatına hız verilmiş olması dolayısiyle yabancılarla temas büyük ölçüde genişlemiş 
olduğundan, daha ziyade ziyafet ve ağırlama masraflarına taallûk eden bu tertibe geçen sene
nin aynı olarak teklif edilen 10 000 lira tahsisatın 1955 malî yılında kâfi gelmiyeceği kanaatine 
varılmış olduğu cihetle 5 000 liranın ilâvesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Fasıl 420. — Atatürk Anıt - Kabir Parkının tesis ve bakım masrafları : 

Atatürk Anıt - Kabir sahasının park haline konulması işi her yıl kısım kısım yapılmakta ve park 
haline gelen ve bakımı icabettiren saha genişlemektedir. 1954 malî yılı bütçesiyle verilen 80 000 
lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan, bu tertibe münakale suretiyle 20 000 lira eklen
mesi için teklifte bulunulmuş idi. 1955 yılı bütçesine konulan 150 000 liranın ihtiyaca kâfi gelece
ği dairesinden alınan izahattan anlaşılmıştır. 

Fasıl 421. — 4623 sayılı Kanun gereğince yer sarsıntısından evvel ve sonra yapılacak işler : 

Bu fasla konan meblâğ yer sarsıntısı olması muhtemel bulunan bölgelerde ilk yardım için lüzum
lu ve zamanla bozulması ihtimali bulunmıyan malzemenin satmalınarak depo edilmesi hususunda 
kullanılmaktadır. 

Yer sarsıntısı vukuu halinde yapılacak yardımlara ait masraflar 792 nci fasıldan karşılanmak
tadır. Dairesinden alman izahattan bu fasıldaki tahsisatın 792 nci faslı takviyede kullanıldığı ve 
aynı mahiyetteki bir hizmet için her iki fasıldan da tediye yapılması mümkün olduğu neticesine 
varılmış olduğundan, bu tertibin kaldırılmasını ve tasarruf edilecek 30 000 liranın yukarda tahsi
sat ilâvesini istediğimiz tertiplere nakledilmesini teklif ediyoruz. 

Fasıl 452. — Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle Ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve gündelikleri : 

Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle 1954 malî yılında Amerika'ya gönderilmiş olup, 1955 
malî yılı içinde staj müddetleri biteesk olan elemanların 2 şer bin lira üzerinden dönüş yol para
ları ile yeniden gönderilecek 2 elemanın gidiş yol paraları karşılığıdır. 

Nafıa sahasında teknik yardımdan daha fazla faydalanılmasını, memleketin kalkınması bakı
mından zaruri gördüğümüz için, imkân bulunduğu takdirde, 1955 malî yılı içinde 5 elemanın Ame
rika'ya gönderilmesini teminen bu tertibe 6 00Ö liranın ilâvesini uygun görmekteyiz. 

Fasıl 453. — 4585 sayılı Kanun gereğince açılacak Yapı Kalfa Kursu her türlü masrafları : 

Memleketin bütün bölgelerinde yapılmakta olan inşaatın yürütülmesinde faide sağlıyan elemen 
yetiştirilmek üzere açılmış bulunan kurs masrafları bu fasıldan karşılanmaktadır. 

Teklif olunan tahsisat bu kursların idare masraflarına taallûk etmektedir. Kursların tedris he
yeti ücretleri 203 ncü faslın 12 nci maddesinde 28 800 lira olarak derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
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Fasıl 501 ve 502 — Geçen ve eski yıllar borçları : 

Dairesinden alman izahata göre borçlar tertibine bütçenin tanzimi sırasında fiilen tahakkuk eden 
miktarın üstünde tahsisat konulmuştur. Esasen ka t ı olarak tediyesi tahakkuk eden borçlar ertesi yıl
lara bırakılmayıp tahakkuk dairelerine intikal ettiği sene içinde, bu dairelerin bütçe imkânları nis
petinde Muvazeni Umumiye Kanununun verdiği salâhiyete dayanılarak borç tertiplerine münakale 
yaptırılmak suretiyle ödenmekte olduğu görülmüştür. Nitekim 1954 malî yılı içinde bu şekilde öde-' 
nen borçların yekûnu (1) numaralı tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere 931 714 liraya baliğ 
olmuştur. 

Yatırımlar bütçesi 

1955 senesi bütçesiyle yatırımlar kısmı için teklif edilen ödenek (114 656 001) liradır. 

Ancak diğer vekâletlerin kendi bütçelerinde Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılmak üzere teklif 
ettikleri tahsisatın (52 000 000) liralık inşaat tahsisatı da nazarı itibara alınırsa Nafıa Vekâleti ya
tırımlar kısmı takriben (167 000 000) lirayı bulur. 

Bu tahsisatın muhtelif faaliyet şubelerine tevzii şekli ve iş durumları aşağıda mütalâa edilmiş
tir. 

Fasıl 741 Madde 10 — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü : 

1954 yılı bütçesiyle alman (318 000) liralık tahsisattan (300 000) lirası merkezde bir arazi kadas
trosu ve fotoğrametri dairesi binası inşaatı için alınmış ise de, arsası temin edilemediğinden inşa
sına teşebbüs olunamamıştır. G-eri kalan tahsisat ile İzmir Tapu Dairesinin tadil ve tevsii işi ele alı
narak ikmal edilmek üzere bulunmuştur. 

1955-malî yılı bütçesine mezkûr umum müdürlük için yalnız (1) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 - Madde 11 — Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü : 

1954 yılı bütçesiyle alman (733 000) liralık tahsisattan (600 000) lirası, kiradan kurtulmak üze
re yeni bir umum müdürlük binası inşaası için alınmış ise de, binanın arsası temin edilemediğinden 
inşaasma teşebbüs olunamamıştır. 

Geri kalan tahsisata istinaden Etimesgut'ta 3 adet ikili lojman binası inşaatı (129 600) lira 
bedelle müteahhidine ihale edilmiştir. 1955 malî yılma sirayeti muhtemel görülen bu iş için önü
müzdeki sene bütçesine (50 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 - Madde 12. — Adliye Vekâleti (ceza ve tevkif evleri yapımı ve onarımı) : 

1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden 55 aded ceza evinin ikmali ile 401 aded ceza evinin 
noksanlarının tamamlanması ve onarımı ele alınmış ve 1955 yılında 3 aded ceza evi için sari teah-
hüde girişilmiştir. 

Bunlardan 1955 yılma sari olmıyanlarm bu yıl bitirilmesine çalışılmaktadır. Sari teahhütlerle 
sirayeti muhtemel olan işler için 1955 yılı bütçesine (800 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 - Madde 13. — Adliye Vekâleti (Adliye binaları yapımı ve esaslı onarımı) : 

1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden 7 aded Adalet binasının ikmali ile 195 aded Adalet 
binasının onarımı ele alınmıştır. Bunların bu yıl ikmaline çalışılmaktadır. 

Ancak bu yıl ikmal edilemeyip 1955 yılına sirayeti muhtemel olan işler için 1955 yılı bütçesi
ne (450 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
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Fasıl 741 - Madde 14. — İstanbul Adliye binası yapımı -

5032 ve 6148 sayılı kanunlar gereğince İstanbul Adliye binası yapımı her türlü masrafları. 

Mevcut projesine göre İstanbul Adliye binası inşaatının bitirilmesi için her iki kanunla 
(21 000 000) liralık yetki alınmış olup taahhüde bağlanan ve binanın yalnız 4 ıblokunu ihtiva eden 
inşaat önümüzdeki ilkbaharda ikmal edilerek bu kısımda mahkemeler faaliyete geçecek. 

5. nci ıblok da ayrı bir ihale mevzun olarak devam etmektedir. Gelecek yıl sonunda bitirilmesi 
muhtemeldir. İstinaf mahkemelerini de ihtiva eden mütebaki kısmın dışardan ithal edilecek 
malzemenin temin imkânları sağlandığı takdirde inşasına teşebbüs olunacağı ifade olunmuştur. 

» 
Yetki ve sarfiyat durumu 

alman yetki 
1947 -1953 sarfiyatı 

1954 yılı bütçesiyle alman tahsisat 

1954 yılı tahsisatından maliyece mevkuf tutulan miktar olup yetki bakiyesine ilâ
vesi icabeden 

1955 yılı bütçesiyle teklif edilen (devam eden taahhütler içîn) 

Yetki bakiyesi 

Fasıl 741 - Madde 15 — İstanbul ve İzmir ceza evleri yapımı : 

İzmir Cezaevi : 

6147 sayılı Kanun gereğince İstanbul ve İzmirde inşa olunacak ceza evleri yapımı her türlü 
masrafları karşılığı olarak senelik ödeme miktarı (2 000 000) lirayı geçmemek şartiyle (9 000 000) 
liralık yetki alınmış ve Adliye Vekâleti tarafından, infaz sistemine uyularak tanzim edilen prog
rama göre ve sınıflandırma esasına müsteniden projesi hazırlanmıştır. Bina idare, görüşme blok
ları, mahkûm mevkuf ve müşterek kısımlara ait bloklar olmak üzere dört kısımdır. 

Mahkûm ve mevkuf kısımları 12 şer koğuş ve altlarında oturma yemek mahalleri ile bu ko
ğuşların açıldığı 8 zer avlu ve 80 ner tek kişilik hücre ihtiva etmektedir. 

Ceza evinin istiab haddi normal olarak 1 000 kişidir. 

Mahkûm ve mevkuf bloklar arasında, konferans salonu, spor salonu, kütüphane, ibadet yeri, 
umumi banyo, dershaneler, atölyeler ve atölyede çalışacaklara mahsus yemek ve istirahat salonu 
bulunmaktadır. 1/50 mikyaslı tatbikat projeleri tamamlanmıştır. 250 kişilik tam teşekküllü bir has
tane ve üçüncü derece mahkûmların çalışabilecekleri imalâthane tesisleri, bina geriye doğru tevsi 
edilerek tamamlanacaktır. 

Bu esas dâhilinde hazırlanan İzmir ceza evi birinci kısım inşaatı 20.11.1954 tarihinde (2 713 200) 
lira bedelle mütaahhidine ihale edilmiştir. % 20 ilâve ile birlikte bu kısım (3 255 840) lira sarf 

Lira K. 

21 000 000 — 
6 127 186 04 

14 872 813 96 
2 500 000 — 

12 372 813 96 
500 000 — 

12 872 813 96 

2 000 000 — 

10 872 813 96 



— 264 — 
edilmek suretiyle 1955 yılında ikmal edilecektir. Bodrumlu olan blokları 3, diğer kısımları ta
mamen iki katlı olan binada bâzı bloklar birinci kata kadar yükselmiş olduğu öğrenilmiştir. 

İstanbul Ceza Evi : 

Arsa durumu itibariyle bu bina için 2 seneden beri devam eden çalışmalarla muhtelif mınta-
kalarda temin edilen yerler birçok bakımlardan mahzurlu görüldüğünden terk edilmiş ve niha
yet münasip bir yer bulunduğu ve 1 200 kişilik bir avan proje hazırlanmışsa da infaz sistemi ba
kımından Adliye Vekâletinin bâzı temennilerine göre tadili ieabettiği anlatılmıştır. 

Yetki ve sarfiyat durumu : 

Lira K. 

9 000 000 — Alman yetki 
250 000 — 1954 bütçesiyle alman tahsisat 

8 750 000 — 1955 yılı bütçesiyle teklif edilen tahsisat olup îzmir Ceza Evi inşaat mütaahhi-
dine verilen bonolar karşılığı ve yeniden ihale edilecek işler 

7 000 000 — Yetki bakiyesi 

Fasıl 741 - Madde 16 — Emniyet Umum Müdürlüğü : 

1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden 2 aded emniyet binasının ikmali ile 18 aded emniyet 
binasının onarımı ve yeniden inşası ele alınmıştır. 

Bunların bu yıl bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Fasıl 741 - Madde 17 — Maliye Vekâleti : 

1954 yılında 1953 yılından sirayet eden 81 aded hükümet konağının ikmali ile 15 aded hükü
met konağının noksanlarının tamamlanması ve onarımı ele alınmış ve 1955 yılında bir aded hü
kümet konağı inşaatı için sâri taahhüde girişilmiştir. 

Bunlardan 1955 yılma sâri olmıyanların bu yıl ikmaline çalışılmakta olduğu ifade kılınmış. 

Sâri taahhüde sirayeti muhtemel olan işler için 1955 yılı bütçesine (1 000 000) liralık tahsi
sat teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 - Madde 18 — Maarif Vekâleti : 

1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden 26 aded Maarif Müessesesinin ikmali ile 46 aded Maarif 
binasının onarımı ve noksanlarının tamamlanması ele alınmış ve 1955 yılında 3 aded lise ve orta
okul için sâri taahhüde girişilmiştir. 

Bunlardan 1955 yılma sâri olmıyanların bu yıl ikmaline çalışılmakta olduğu belirtilmiş. 

Sâri taahhütlerle sirayeti muhtemel olan işler için 1955 yılı bütçesine (500 000) liralık tahsisat 
teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 - Madde 19 — öğrenci yurtları : 

istanbul gençlik sitesi olarak devam etmekte olan inşaat için 1954 yılı bütçesiyle (200 000) lira
lık tahsisat verilmiştir. 

Mezkûr bina 5 bloktan ibaret olup birinci blok tamamen bitirilmiş, ikinci blok kısmen yapılmış 
ve kısmen de ithal malı malzemeyi beklemektedir. Diğer bloklara başlanmamıştır. 
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Birinci blok t • . ' • ' 

252 kişiliktir. 1951 yılında (693 075) liraya ihale edilmiş ve 21 . V . 1954 tarihinde bitiril
miştir. 

İkinci blok : 

284 kişilik olan bu kısım, 1953 yılında (500 748) liraya ihale edilmiştir. Mukavelesi gereğince 
1954 yılında devam 'eden inşaatın (440 599) liralık kısmı ikmal edilmiştir. Sipariş edilen kalori
fer tesisatı malzemesi geldiğinde bu kısmın da bitirileceği ifade olunmuştur. 

Yapılmıyan kısım : 

Üçüncü blok : 2240 M2, olup 304 kişiliktir. 

Dördüncü blok : 2016 M2, olup lojmanlar hariç 30 kişilik tek oda ve 32 kişilik revir kısmı 
vardır. 

Bteşinci blok : Lokanta, mutfak ve müteferrik kısımlar. 

3212.80 M2, olup yekûn 7460.80 M2, dir. M2, si 300.— liradan (2 238 240) lira 325 liradan 
(2 424 760) lira ve 350 liradan (2 611 280) liradır. 

Fasıl 741 - Madde 20. — 6165 sayılı Kanun gereğince İstanbul Opera binasının ikmali her türlü 
masrafları : 

Bu binanın her türlü tesisleri ile ikmali için 10 000 000 liralık yetki alınmış ve 1 nci kısmı inşa
atı ile proje ve mimari kontrol işleri taahhüde bağlanmıştır. 1955 malî yılında teklif edilen tahsi
sat ile devam eden inşaat ve proje masrafları ve yeniden eksiltmeye çıkarılacak sahne ve dinleyici 
kısımları tesisatı yaptırılacağı anlaşılmıştır. 

Yetki ve sarfiyat durumu : 

Lira K. 

10 000 000 — Alınan yetki 
516 061 77 1953 yılında sarf edilen miktar 

9 483 938 23 
2 000 000 — 1954 bütçesiyle alman tahsisat 

7 483 938 23 
500 000 — Maliye Vekâletince mevkuf tutulan tahsisat olup yetkiye ilâvesi icabeden 

7 983 938 23 
1 300 000 — 1955 bütçesiyle teklif edilen 

6 638 938 23 Yetki bakiyesi. 

Fasıl 741 - Madde 21. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti : ' 

1954 yılında, 1953 yılıüdan sirayet eden 150 aded sağlık müessesesinin ikmali ile 97 aded sağlık 
müessesesinin esaslı onarımı ve noksanlarının tamamlanması ele alınmış ve 1955 yılında 12 aded 
sağlık binası için sâri taahhüde girişilmiştir. 

Bunlardan 1955 yılma sâri olmıyanlarm bu yıl ikmaline çalışılmaktadır. 
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Sâri taahhütlerle sirayeti muhtemel olan işler için 1955 yılı bütçesine 2 500 0Û0 liralık tahsisat 

teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 - Madde 22. — 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve 
tesis işleri her türlü masrafları : 

1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden 20 aded verem hastanesinin ikmali ile 17 aded verem 
hastanesinin esaslı onarımı ele alınmış ve 1955 yılında 4 aded verem hastanesi için sâri taahhüde 
girişilmiştir. 

Bunlardan 1955 yılma sarih olmıyanlarm bu yıl ikmaline çalışılmaktadır. Bu maksatla önümüz
deki yıl bütçesine 650 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 - Malde 23 — Nafıa Vekâleti : 

1954 yılı bütçesine Nafıa Vekâleti binasının tamiri için konulan tahsisat ile Vekâlet binasının 
zaruri ve mübrem tamiratı yapılmıştır. 

* 
Bu yıl bütçesiyle teklif edilen 30 000 liralık tahsisat üe yeniden ele alınacak işler karşılanacak-

. tır. 
Fasıl 741 - Madde 24 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti : 

» 1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden 5 aded gümrük binasının ikmali ile ' 16 aded gümrük 
binasının esaslı onarımı ele alnmış olduğu, bunların bu sene bitirilmesine çalışıldığı ifale kılınmıştır. 

1955 yılma sirayet edeceği muhtemel iki aded gümrük binası için 1955 bütçesine (300 000) lira
lık tahsisat teklif edilmişjtir. 

Fasıl 741 - Madde 25 — Ziraat Vekâleti : 

. 1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden 11 aded tarım müessesesinin 'ikmaliyle 32 aded tarım 
müessesesinin noksanlarının tamamlanması ve onarımı ele alınmış ve 1955 yılında iki aded tarım bi
nası için sâri taahhüde girişilmiştir. 

Bunlardan İ955 yılma sâri olmıyanlarm bu yıl bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Sâri taahhütlerle sirayeti muhtemel olan işler için 1955 yılı bütçesine 350 000 liralık tahsisat 
teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 - Madde 26 — Münakalât Vekâleti : 

1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden Y. Denizcilik Okulu ile 1 aded liman binasının ikmali ve 
9 aded liman binasının onarımı ele alınmış bulunduğu öğrenilmiştir. 

Bunların bu yıl bitirilmesine çalışılmaktadır. • 

Fasıl 741 - Madde 27 — Jandarma Umum Kumandanlığı : 

1954 malî yılı bütçesinin kabulünden sonra görülen lüzum üzerine bu fasla 500 000 liralık mun
zam tahsisat konulmuş ve bu para ile 16 aded janlarma binasının esaslı tamiri ele alınmış olup ik
maline çalışıldığı bildirilmiştir. . . . 

Fasıl 742 — 5011 ve 5855 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet^Meclisi binası ve eklentileri ya
pımı her** türlü masrafları : 

Bu fasla konulan 4 500 000 liralık tahsisat 1955 yılında devam edecek taahhütlere karşılıktır. 
Meclis binası 1956 senesinde bitirileceği ifade edilmiştir. Bu binanın mobilya ve diğer tezyini sanat 
işleri doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisince ele alındığı ve bir komisyon teşkil olunarak faali
yete geçildiği anlaşılmıştır. 
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A) Sarfiyat Durumu : 

(1954 malî yılı sonu itibariyle) 1937 de Nafıa Vekâletine devir tarihi olan 1947 yılı başına ka
dar 

Lira K. 

15 900 713 05 Başkanlık Divanınca yapılan sarfiyat 
4 440 948 06 1947 bütçesine konulan tahsisat ile yapılan sarfiyat 

23 058 159 35 5011 ve 5855 sayılı kanunlara istinaden yapılan sarfiyat (1948 - 1953) 
2 274 655 32 1054 malî yılı başından 16 XII . 1954 tarihine kadar yapılan sarfiyat. 

45 674 475 78 
2 225 344 68 1954 yılı sonuna kadar sarfı muhtemel miktar 

47 899 820 46 
4 500 000 — 1955 bütçesiyle teklif olunan 

52 399 820 16 
2 941 840 65 Yetki bakiyesi olup 1956 senesinde istenecek tahsisat. 

55 341 660 81 Binanın maliyet bedeli 

B) Yetki Durumu : 
35 000 000 — iki kanunla alman yetki 
25 Sh 814 67 1948 - 16 . XII . 1954 tarihine -kadar yapılan sarfiyat 

9 667 185 33 
2 225 344 68 19*54 bütçesiyle alman tahsisattan malî yıl sonuna kadar yapılacak sarfiyat 

7 441 840 65 
4 500 000 — 1955 malî yılı teklifi 

2 941 840 65 Yetki bakiyesi (1956 senesinde istenecek tahsisat) 

Fasıl 743 — (Memur evleri yapımı masrafları) : 

1954 yılında, 1953 yılından sirayet eden 11 aded memur evinin ikmâli ile üç aded memur evinin 
onarımı ele alınmış ve bunların tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Doğu vilâyetlerindeki memur evlerinin yapılmamış olan pis ve temiz su tesisatları ile diğer nok-# 

sanlarının ikmâli için önümüzdeki sene bütçesine 250 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl 744 — v . t -

6409 sayılı Kanun ger'eğince Kale nahiyesinin nakledileceği yerde yaptırılacak meskenlerin her 
türlü masrafları ile istimlâk bedelleri için 1955 malî yılı bütçesine 700 000 liralık tahsisat teklif edil
miştir. 

Bu para ile önümüzdeki sene inşaata başlanacaktır. 

Fasıl 745 — 

Memleket iç ve dışında hava ulaştırmasının sağlanması maksadiyle mevcut meydanların beynel
milel standartlara göre tevsi ve ıslahı ve yeniden meydan ve tesislerinin yapılması için Münakalât Ve-
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kâletine 5076 sayılı Kanunla (43) milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri yüklenmelere girişilme
si salâhiyeti verilmiş ve hava meydanlarının yapımı işi ile birlikte bu yetki 5367 sayjlı Kanunla Na
fıa Vekâletine devredilmiştir. 

Ele alınan işlerin ikmâli ve programa alınan yeni işlerin yapılması için (43) milyon liralık yetki 
5843 sayılı Kanunla (65) milyon liraya çıkarılmış olup bu program içinde bulunan, bütün inşaat ve 
tesis işleri bu tahsisat ile ikmâl edilmiştir. 

Münakalât Vekâletinin 15 . VIII . 1952 gün ve 5610/17379 sayılı .yazısı ile etüdleri yapılmış bulu
nan Samsun, Van, îzmir, Erzurum, Kars, iskenderun, Urfa, Gazianteb, Antalya ve Ağrı meydanla
rının yeniden inşası istenilmiş bulunduğundan bu işlere lüzumlu (45) milyon lira için (65) milyon 
liralık yetkinin (110) milyon liraya çıkarılması B. M. M. 4 . 1 . 1954 tarihinde 6213 sayılı Kanunla 
kabul edilmiştir. 

1954 yılında Esenboğa ve Adana meydanlarının inşaatı ikmâl edileceği ve 1955 yılında Van, 
Samsun, meydanlarının inşaatına başlanacağı öğrenilmiştir. 

Hazırlanan 1955 yılı bütçesinin 10 ncu maddesi devam etmekte olan işlerle yeniden ele alınacak 
inşaata, elektronik tesisler, istimlâk, etüd müşavir mütahassıslar ve teknik yardım personeli ücret, 
yolluk ve diğer bilûmum masraflarına ait olup (3 510 000)lira ye 20 nci maddesi mevcut makinele
rin tamir yedek parçalarına ait olup (600 000) lira ve 30 ncu maddesi de yeniden satmalmacak ma
kinelerle nakliye, gümrük v. s. masraflarına ait olup (640 000) liradır. 

Yukarda yazılı işlerin yapılması için hava meydanları inşaatı 1955 yılı bütçesi (4 750 000) lira 
olarak hazırlanmıştır. 

Fasıl 746 — 4677 ve 5581 sayılı kanunlar gereğince Atatürk Anıt - Kabir yapımı her türlü gider
leri : 

Bu fasıla 1955 yılı bütçesiyle teklif edilen (1 500 000) liralık tahsisat inşaatı ikmal olunan Anıt -
Kabrin tanzim edilmekte olan katî hesaplarına göre muhtemelen mütaahhitlerin tahakkuk ede
cek alacaklarına ve gelecek seneye sâri olmak üzere ihale edilen müştemilât binaları kalo.ifer, 
sıhhi ve havalandırma tesisatı taahhüt bakiyesi ile, yolların elektrik şebekesinin tevsii aile pro
jektörleri, mozole ve kulelere flüoresant takılması, işçi için yatakhane, yemekhane ve banyo kı
sımları yaptırılması ve telefon şebekesinin ıslahı, garaj ve tamirhane inşasına tahsis edilecektir. 

Sarfiyat durumu : 

Lira K. 

1 896 836 69 Kanundan evvel yapılan sarfiyat 
19 921 669 06 1945 - 1953 sarfiyatı 
1 487 076 63 1954 malî yılı başından 16 . X I I . 1954 tarihine kadar sarf olunan 

23 305 582 38 
155 056 12 1954 malî yılı sonuna kadar sarfı mümkün görülen miktar 

23 660 638 50 
1 500 000 — 1955 malî yılı bütçesiyle teklif olunan 

24 960 638 50 
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Yetki durumu : • 

Lira K. « 

24 000 000 — Alman yetki 
19 921 669 06 1945 - 1953 sarfiyatı 

4 078 330 94 
2 500 000 — 1954 bütçesiyle alınan tahsisat 

1 578 330 94 
500 000 — Maliyece mevkuf tutulmuş olup yetkiye ilâvesi gereken miktar 

2 078 330 94 
1 500 000 — 1954 bütçesiyle teklif olunan tahsisat 

578 330 94 Yetki bakiyesi 

6373 sayılı Kanun mucibince Doğu vilâyetlerimizde kurulacak Atatürk Üniversitesi bilûmum 
inşaat ve tesisat masrafları için 1955 malî yılı bütçesine (4 000 000) liralık tahsisat teklif edil
miştir. 

Yetki durumu : . 

Lira K. . 

60 0Ö0 000 — Alman yetki 
4 000 000 — 1955 bütçesiyle teklif edilen tahsisat 

56 000 000 — Yetki bakiyesi 

Demiryollar inşaatı 

Fasıl 781. — Demiryollar yapım masrafları : 

Madde 11. — 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van hu
dut hatlariyle Bitlis şube hattı inşaatı için 210 milyno liralık salâhiyet alınmıştır. 

1954 mail yılı sonuna kadar 157 847 037 lira sarf edilmiş olacağı anlaşılmıştır. 

Elâzığ - Van hattı inşa durumu 

Elâzığ - Tatvan 344 kilometre ve Van - Kotur (tran hududu) 120 kilometre olmak üzere hattın 
umumi tulü 464 kilometredir. ! 

Elâzığ'dan itibaren Genç istasyonuna kadar olan 138 kilometrelik kısım işletmeye açılmıştır. 
Bu hat üzerinde faaliyet Genç - Muş arasında 109 kilometrelik sekiz kısım üzerinde toplanmıştır. 

109 kilometrelik Genç - Muş demiryolu yegâne geçit olan Genç boğazından geçirilmektedir. Bu 
boğaz fevkalâde arızalı ve heyelânlıdır. Bu hattın tünelleriyle büyük imalâtı smaiyesi ve köprüleri 
ikmal edilerek poza geçit vermiş ve ray ferşiyatımn yarıdan fazlası ikmal edilmiş olduğu, 

Arazinin heyelânlı ve çığ tehlikesine mâruz bulunması dolayısiyle bu arızalara karşı işletme em
niyeti bakımından (ray ferşiyatma mâni olmıyan) yeniden bâzı tesislerin inşaları icabetmektedir. 
Geri kalacak ray ferşiyatı 1955 yılı içerisinde Muş'a kadar ikmal olunacağı anlaşılmıştır. 
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1955 yılında (Genç - Muş) arasında : > 

a) İşletme emniyeti ile ilgili noksan işlerin ikmali; 

b) Muş istasyonundaki bina ve tesislerin hat üzerinde bulunan binaların tamamlanması işleri: 

e) Bakiye ray döşeme işleri; 

d) Yolun takviyesiyle daimî bakım işleri; 

e) Etüd, aplikasyon ve istimlâk işleri. 

. Üzerinde çalışılacağı belirtilmiştir. 

Sarfiyat durumu 

Bu hat için 1954 yılı bütçesiyle 10 300 000 liralık tahsisat verilmiş olup bu tahsisat malî yıl 
sonuna kadar tamamen sarf edilecek, ayrıca 1955 vadeli 6 500 000 liralık bono verilmiş olacaktır. 

1955 yılı bütçesiyle bu hat için 10 300 000 lira teklif edilmiştir. 1955 yılı içinde yukarda mâ
ruz işlerin yekûnu (1955 vadeli bonolarla birlikte) 12 332 000 liradır. Bunun 10 300 000 lirası 
bütçeye konan tahsisatla ve ihtiyacın bakiyesi 1956 vadeli bonolarla karşılanacaktır. Bu sebeple 
bu maddedeki tahsisatta bir fazlalık düşünülmemiş ve 1954 tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 
İşe, programları gereğince devam olunacağı kanaatine varılmıştır. 

Salâhiyet bakiyesi 

Yukarda yazılı kanunlarla alman salâhiyet 210 000 000 
1954 yılı sonuna kadar vâki sarfiyat 157 847 037 

52 152 963 
1955 yılı bütçesiyle teklif edilen . 1 0 300 000 

v_ 
Salâhiyet bakiyesi 41 852 963 

Madde 12. — 4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma giderleri 
bu hat için 4643 ve 6210 sayılı kanunlarla 80 milyon liralık salâhiyet verilmiştir. 

Erzurum - Horasan - Sarıkamış - Kars - Rus hududu hattı inşa durumu 

Erzurum'dan Sarıkamış'a kadar 161, Sarıkamış - Kars - Rus hududu 124 kilometre olmak 
üzere hattın umumi tulü 285 kilometredir. Erzurum'dan itibaren Horasan'a kadar 87 kilomet
relik kısım işletmeye açılmıştır. Bu hat üzerinde faaliyet Horasan - Sarıkamış arasında 74 kilo
metrelik üç kısım üzerinde toplanmıştır. 74 kilometreden ibaret bu parçanın üç kısım halinde 
1953 senesi sonlarında ihalesi yapılmış ve 1954 senesi zarfında bilfiil inşaatına-başlanmıştır. Bu 
yıl zarfındaki iş bedelleri 1955 vadeli bonolarla karşılanmıştır. 1955 bütçesinde bu maddedeki 
ft 200 000 lira fazlalık, başlanılmış olan bu inşaat karşılığıdır. İşe, programları gereğince devam 
olunacağı anlaşılmıştır. 

Sarfiyat durumu 

Bu hat için 1954 yılı bütçesiyle 1 300 000 liralık tahsisat verilmiş olup bu tahsisat malî yılı 
sonuna kadar tamamen sarf edilmiş olacağı, ayrıca 1955 vadeli 5 000 000 liralık bono verilmiş 
olacağı anlaşılmıştır. 

1955 yılı bütçesiyle bu hat için 7 500 000 lira teklif edilmiştir. Bu tahsisat 1955 yılı içeri
sinde inşasına girişilmiş bulunan kısımların inşa masraflarına, Alman kredisinden sağlanmakta 
olan yol malzemesi ile Eksport - Împort Bankasına olan bakiye taksitlere karşılık sarf edilmiş 
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olacaktır. Mukaveleleri gereğince 1955 yılı içinde yapılacak işlerin yekûnu (1955 vadeli bono
larla birlikte) 11 200 000 liradır. Bunun 7 500 000 lirası bütçeye konan tahsisatla ve ihtiyacın ba
kiyesi 1956 vadeli bonolarla karşılanacağı belirtilmiştir. 

Salâhiyet bakiyesi 

Yukarda yazılı kanunlarla alman salâhiyet 80 000 000 
1954 yılı sonuna kadar vâki sarfiyat 23 388 637 

56 611 363 
1955 yılı bütçesiyle teklif edilen . 7 500 000 

salâhiyet bakiyesi 49 111 363 

Madde 13. — 4643 ve 5413 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Maraş şube hattı ile (Narlı - Ga-
zianteb - Karkamıs hattı yapım masrafları) 

Bu hatlar için mâruz kanunlarla 65 milyon liralık salâhiyet verilmiştir. 

İnşaat durumu 

30 kilometresi Maraş - Köprüağzı ve 185 kilometresi Narlı - Karkamıs olmak üzere hattın he
yeti umumiyesi 215 kilometredir. Maraş - Köprüağzı ve Narlı - Gazianteb (85 kilometre) kısımları 
işletmeye açılmıştır. 

Halen Gazianteb istasyonu işletme bina ve tesisleri ile 94 kilometre ve iki kısım halinde ola
rak Gazianteb - Karkamıs arasında inşaata devam olunmaktadır. Bu hattın ikmali ile lugün tecrit 
edilmiş bir halde bulunan Cenup demir yolumuzun 161 kilometreyi bulan Halep müsellesinden geçmeden 
ana şebekeye bağlanması tahakkuk etmiş olacak ve münakale tulünde 15 kilometre kadar bir kı
salma olacaktır. 

Bu suretle müteharrik ve muharrik edevatta hissedilen sıkıntılı durum izale edileceği gibi her * 
sene Suriye Hükümetine verilen 1,5 milyon lira da tasarruf edilecektir. 

Sarfiyat durumu 

Bu hat için 1954 yılı bütçesiyle 7 500 000 lirahk tahsisat verilmiş olup bu tahsisatın malı yılı 
sonuna kadar tamamen sarf edilmiş olacağı ayrıca 1955 vadeli 2 750 000 liralık bono verilmiş ola
cağı ifadelenmiştir. 

1955 yılı bütçesiyle bu hat için 8 750 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. Bu ödenekle 1955 yı
lında, Narlı - Anteb kısmının yol bakımı ile Gazianteb istasyon tesisleri. Anteb - Karkamıs kısım
larının yapımı ve Alman kredisinden sağlanmakta olan yol malzemesi masrafları karşılanacaktır. 
1955 yılında yapılacak mâruz işlerin yekûnu (1955 vadeli bonolarla birlikte) 11 242 500 lira ola
rak tahmin olunmaktadır. 

Bunun 8 750 000 lirası bütçeye konan tahsisatla ihtiyacın bakiyesi de 1955 vadeli bonolarla kar
şılanacaktır. 

1954 bütçesine göre bu maddede 1955 bütçesinde görülen 1 250 000 liradan ibaret fazlalık daha 
ziyade bu hat ihtiyacı için evvelki senelerde alınmış olan demiryollar malzemesi için verilmiş bulu
nan 1955 vadeli bonolara karşılıktır. 
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Salâhiyet durumu 

4643 ve 4413 sayılı kanunlarla alınan tahsisat yetkisi 65 000 000 
1953 malî yılı sonuna kadar vâki sarfiyat 47 765 73-i 

^ _ 
27 234 266 

1955 bütçesiyle teklif olunan 8 750 000 

Salâhiyet bakiyesi 18 484 266 

Dış menşeli yol üst malzeme ve tesislerinin fiyatları ile nakliyat ücretleri ve malzeme ve işçi 
rayiçlerinin yükselmeleri dolayısiyle 65 milyon liralık yetkinin tahminen 80 milyon liraya çıkarıl
ması icap etmekte olacağı ifade edilmiştir. 

Halen sâri taahhütler yetkisi 65 milyonu tecavüz etmemekedir. 1955 yılı içerisinde yeni sâri 
taahhütler için bu yetkinin artırılması hususunda ek Ödenek kanunu teklifinde bulunulacağı öğre
nilmiştir. 

Madde 14. — 5415 sayılı Kanun gereğince yapılacak olan Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk 
şube hattının yapım masrafları : 

Ereğli - Çataldere - Kozlu ana hat kısmı 38 kilometre Çataldere Armutçuk şube hattı 6 kilomet
redir. 

Armutçuk şube hattiyle beraber hattın umumi tülü 44 kilometredir. Ereğli'den - Çataldere'ye 
kadar 8 kilometrelik ana hat ve Çataldere Armutçuk 6 kilometrelik şube kolu ceman 14 kilometre
den ibaret olan birinci kısım inşatı ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. 

Ereğli - Çataldere - Armutçuk (14 kilometre) kısmının ikmaliyle Armutçuk kömür havzasındaki 
kömürler bu hat ile halen günde (1500 - 2000) ton kömür Ereğli limanına nakil edilmekte Armut
çuk'ta inşa halinde bulunan kömür kuyusu matlup derinliğe kadar indikten sonra 3000 tona ka
dar yükseleceği belirtilmektedir. 

İki senelik bakım hizmeti 1955 senesi içinde toplanacağından sene içinde Devlet Demiryollarına 
devredilecek olan hattın bakım müddetinin geçen seneden daha kısa olması dolayısiyle 1955 bütçe
siyle 1954 bütçesinden 100 bin lira noksaniyle 900 bin lira teklif edilmiştir. Teklif olunan (900 000) 
lira ile hattın noksanları ikmal edilecek, borçları karşılanacak ve işletmeye devrine kadar olan bakı
mı sağlanacağı anlaşılmıştır. 

Halen Çataldere - Kozlu arasında 30 kilometrelik ana demiryol hattının inşaatına başlanma
mıştır. 

Madde 15. — 6181 sayılı Kanun gereğince yapılacak olan iltisak hatlariyle mevcut demiryolla
rının lüzum ve zaruret görülen kısımlarının çift hatta çevrilmesine ait yapım masrafları: 

Sirkeci - Edirne hattı üzerinde 6 kilometrelik Küçükç/ekmece - Soğuksu arasında yapılacak 
çift hattın inşaatına başlanmıştır. 

Bu kısımda 1954 yılı içerisinde yapılacak iş bedeli 1955 vadeli bono ile ödenecektir. Bonoların 
itfası ile 1955 yılı zarfında yapılacak işler için 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 1954 bütçesine 
göre 1955 bütçesinde görülen 1 000 000 liradan ibaret fazlalık girişilmiş bulunan bu taahhüt 
karşılığıdır. 

İktisadi mahiyeti haiz iltisak ve kuşak hatlariyle mevcut demiryollarının lüzum ve zaruret 
görülen kısımlarının çift hatta çevrilmesi için 6181 sayılı Kanunla 25 milyon liralık sâri taahhüt 
ve 10 milyon liraya kadar bono çıkarılması salâhiyetleri alınmıştır. 
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Bu kanun mevzuuna giren ve 20 . XI . 1953 tarih ve 1837 sayılı îcra Vekilleri Heyeti karariylo 

bir inşa sırasına bağlanmış olan hatlar- şunlardan ibarettir: 

1. îzmir çimento fabrikasını Halkapınaı- istasyonuna bağlıyacak iltisak hattı. 

2. îzmir - Menemen hattının çift hatta kalbedilmesi. 

3. Pendik - Gebze hattının çift hatta kal bedii mfcsi. 

4. Küçükçekmece - Soğuksu hattının çift hatta kalbedilmesi. 

5. Kayaş - Ankara - SincankÖy hattının çift hatta çevrilmesi. 

Bu hatlardan yalnız (Küçükçekmece - Soğuksu) çift hattı 1954 yılında ele alınmış olup 1955 yılı 
bütçesinde bu hat için 1955 vadeli bonolar karşılığı bir milyon lira derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Bono salâhiyetinden istifade ederek bu hatlara başlanabilirse de istimlâk ve idari masrafları kar
şılamak üzere 200 bin liralık bir tahsisata ihtiyaç olduğu kanaatine varılmıştır. Kabulünü yüksek 
komisyonunuzdan temenni etmeyi uygun, mütalâa ettik. 

Madde 20 ve 23 — Her hatta ait makine onarmaları hatların bünyesinde mütalâası daha doğru 
olacağından her hatta ait onarımın kendi tahsisatından ödenmesi maksadiyle 1955 bütçe teklifinde 
bu maldeler kaldırılmıştır. 

Madde 40 — İşletmeye açılmış bulunan hatlarda yapılmasına lüzum görülen istimlâkler ile inşa 
halindeki ve inşa edilecek hatlar üzerinde yapılacak istikşaf, etüd ve proje ihzarı işlerinin icabettir-
diği masraflar karşılığı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 60 — inşa elilmekte olan hatlarda çalışan hizmetlilerle işçilere 3487 sayılı Kanun ve tali
mat gereğince verilecek kaza tazminatı ile'bunların tedavi, teçhiz ve tekfin masrafları karşılığı 15 000 
lira teklif edilmiştir. 

Limanlar 

Limanlar programı iki gurupta toplanmaktadır : 

I - 6237 sayılı Kanunla inşalarına salâhiyet verilen liman, iskele, ve barınaklar gurupu; 

I I - Dış ödemeleri Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 16,3 milyon dolarlık 
krediden ödenmek suretiyle inşalarına 5775 ve 6192 sayılı kanunlarla salâhiyet verilen limanlar 
grupu. 

Birinci grup 

Fasıl 782 — Ereğli liman inşaatı durumu : 

Madde 11. — 825 metre uzunluğundaki dalgakıran ile 600 metre tulündeki rıhtım inşaatı, rıh
tım arkasındaki imlâ işleriyle tarama işleri tamamlanmış ve halen liman işletmeye açılmış bulunmak
tadır. 1954 yılında işletme binalarından yolcu binası ve hangarlar ile yol ve diğer tesislerin inşaasma 
başlanmış olup bu inşaata 1955 yılında devam edilecektir. 1954 yılı bütçesine konan 1 200 000 lira 
bu inşaata kamilen sarf edilmiş olacağı öğrenilmiştir. 

Sarfiyat durumu ' 

2214 ve 5223 sayılı kanunlarla alınan yetki 
} 1952 

Bütçe kanunlariyle verilen yetki J* 1953 
J 1954 

20 000 000 
1 030 000 
1 400 000 
1 200 000 

23 630 000 
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1954 yılı nihayetine kadar bu binaya vaki sarfiyat : 

İnşalarına devam edilmekte olan işletme bina ve tesislerine ait 1955 yılı sarfiyat karşılığı 6237 
sayılı Kanunun yetkisi dâhilinde sarfedileeektir. 

Bütçe tasarısında 783 ncü fasıl ile tevhit olunacaktır. 

782 nci fasıl 1955 bütçesinden kaldırılmıştır, 

Madde 12. — Trabzon Limanı inşaatı durumu : 

850 metre tulündeki dalgakıran ile 400 metre tulündeki rıhtım inşaatı ve 260 metre tulündeki tâli 
dalgakıran ile limanın taranması işleri ikmal edilmiş olup liman hizmetine arz edilmiş bir vaziyet
tedir. 

1954 yılında işletme ihtiyaçları için lüzumlu bina, hangarlar, yol ve diğer tesisler gibi noksan 
kalan işlerin inşaatına başlanılmış olup bu inşaata 1955 yılında devam edilecektir. 1954 yılı bütçe
sine konan 1 200 000 lira bu inşaata sarf edilmiş bulunacaktır. 

Sarfiyat durumu 

4643 ve 5222 sayılı kanunlara müsteniden yapılan 
r sarfiyat 20 000 000 

1953 yılı bütçe kanunu ile verilen ödenek 2 343 000 
1954 yılı bütçe kanunu ile verilen ödenek 1 200 000 

1954 yılı nihayetine kadar bu limana vâki sarfiyat 23 543 000 

Bu limanda inşalarına devam edilmekte olup 1955 yılında da devam olunacak olan işletme bi
na ve tesislerine ait 1955 yılı sarfiyat karşılığı 6237 sayılı Kanunun yetkisi ile sağlanacak ve 
bütçenin 783 ncü fasıl ile tedvir olunacaktır. 782 nci fasıl 1955 bütçesinden kaldırılmıştır. 

Madde 13 — İnebolu - Amasra limanlarının ikmali inşaat durumu : 

a) İnebolu : İnebolu'da 400 metre tulündeki dalgakıran ve diğer noksan işler 1954 yılında 
ikmal edilerek liman hizmete arz edilmiş bir vaziyettedir. 

Limanın taranması işi ihale edilmiş olup 1955 yılında tamamlanacaktır. 

b) Amasra Limanında mevcut 250 metre uzunluğundaki dökünün uzatılması ve takviye iş
leri 1954 yılında tamamlanmıştır. Liman içindeki mahmuz dökünün bir miktar uzatılması işleri 
yine 1954 yılında ihale edilmiş olup 1955 yılında devam olunarak ikmal edilecektir. 

1954 yılı bütçesine mevzu 500 000 lira malî yıl nihayetine kadar bu işlere sarf edilmiş ola
caktır. 

Her iki limanın sarfiyat duruma 

4870 ve 5241 sayılı kanunlar gereğince yapılan sarfiyat 7 000 000 
Bu kanunların salâhiyeti dışında 1953 yılı bütçesi ile 399 000 
Bu kanunların salâhiyeti dışında 1954 yılı bütçesi ile sarfiyat 500 000 
1954 malî yılı nihayetine kadar bu limanlara ait sarfiyat 7 899 000 

Bu limanların inşalarına devam edilmekte olup tarama ve mahmuz dökünün uzatılması işle
rine ait 1955 yılı sarfiyatı karşılığı '6237 sayılı Kanunun yetkisi dâhilinde sarf olunacak ve bütçenin 
783 ncü faslı ile tedvir olunacaktır., 

1955 yılından itibaren 6237 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde mütalâa olunacak olan 782 nci 
fasıldaki işler için 1954 yilı sonuna kadar 3 050 000 lira sarf edilmiş olacaktır, Bu duruma göre 



İ 954 bütçesinde 782 nci fasıl olarak görünen işler 1955 bütçesinden 783 ncü fasıl ile tedvir olu
nacaktır. 782 nci fasıl 1955 bütçesinden kaldırılmıştır. 

Birinci grupa dâhil : 

5414 sayılı Kanunla ele alman 6237 sayılı Kanunla inşalarına devam olunmakta olan ve yine 
aynı kanun şümulüne dâhil olarak ele alınacak oln liman, iskele ve barınaklar inşaatı; 

' Fasıl 783 - Madde 10. — İskele ve ufak barınakların inşası için 5414 sayılı Kanunla 10 yılda 
harcanmak üzere 25 milyon liralık salâhiyet verilmişti. 1953 yılı sonuna kadar ele alınmış bu- , 
lunan mevzularla 25 milyon lira tamamen taahhüde bağlanmıştır. 

Gerek bu taahhütlerin bakiyesi sarfiyatı, gerekse yeniden ele alınacak liman, iskele ve ufak 
barınakların inşaatına ait masraflar 6237 sayılı Kanunun yetkisi ile karşılanmaktadır. 

Ele alman mevzular 

a) İskeleler : 

İ 950 - 1954 yıllarında inşaları taahhüde bağlanan iskeleler. 

Marmara'da : 

Çanakkale, Lapseki, Şarköy, Mudanya, Gemlik, İstanbul, Boğaziçi iskeleleri. 

Karadeniz'de : " 

Akçakoca, Bulancak, Rize, Hopa, Ordu, Pazar, Vakfıkebir, Çayeli, İlişi iskeleleridir. 

Akdeniz 'de : 

Taşucu, Anamur, Alanya, temdidi, Finike, Fethiye, Marmaris. 

Bunlardan Taşucu, Anamur, Alanya, Finike, Çanakkale, Şarköy, Pazar, Lapseki, Akçakoca 
iskeleleri ikmal edilmiş ve işletmeye açılmıştır. Mudanya, (muvakkat usturmaçalı olarak) ikmal 
edilmiş durumdadır, inşa halinde bulunan diğer iskelelerin mühim bir kısmı 1955 yılında, diğer
leri 1956 yılında ikmal olunacağı ifade edilmiştir. 

Kefken barınağı : 

2,5 milyon liraya mal olacak olan Kefken barınağı inşaatına devam olunmaktadır. Dalgakı
ranın (—3) rakımına kadar taş döküsü tamamlanmıştır. 1955 yılında inşaata devam olunacaktır. 

Giresun limanı : -

6237 sayılı Limanlar Kanunu gereğince inşa olunmakta olan ve (10,5) milyon liraya mal ola
cak olan Giresun limanı inşaatına devam olunmaktadır, 

6237 sayılı Kanun gereğince 1955 yılında yapılacak liman, iskele ve ufak barınaklar yapımı 
için 1955 yılı bütçesinde 17 800 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenekle : 

a) 5414 sayılı Kanunla ele alman işlerin bakiye taahhütleri; 

b) Ereğli, Trabzon'da yapılmakta olan işletme binaları ve tesisleri masrafları; -- -• 

e) İnebolu'da tarama, Amasra'da, mahmuz döküsü işleri masrafları; 

d) Bartın limanı etüd ve proje bakiye taahhüdü; 

e) Alman kredisinden liman inşaatı için tedarik olunmakta olan makine, alât ve malzeme 
ile atelye tesisleri masrafları; 

f) Ately© binası ve tesisleri masrafları; 



g): Bu mevzularla ilgili römorkör ve salan imalâtı masrafları; 

h) Giresun limanı ve Kefken barınağı, bakiye taahhütleri karşılığıdır, 

Fasıl 783 - Madde 40. — k) Bu mevzuda 783 ncü faslın 40 ncı maddesiyle teklif edilen 
1 200 000 lira, 7 si büyük, 28 i ufak çapta olmak üzere, 6237 sayılı Kanunla ele alınacak liman 
ve barınakların etüd, proje ve kânun mevzuuna giren işlerin 1955 senesi zarfında yapılacak is
timlâk bedeleri karşılığıdır, 

Etüd ve projenin dış finansmanla ilgili olması dolayısiyle uzun vadeli kredilere bağlanabil
mesi maksadiyle çalışmalara devam edilmekte ve şartnameleri bu esasa göre hazırlanmakta olup 
yakında ihaleleri yapılacağı ifade edilmiştir. 

Etüd işlerinden maada 1955 senesi içinde yeni bir inşa mevzuu derpiş edilmemiştir. Bütçe
ye konulmuş olan tahsisat yukarda işaret edilen taahhüt ve işlerin karşılığıdır. 

5414 sayılı Kanunla yapılan sarfiyat : 

1953 yılı nihayetine kadar 5414 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan iskele ve ufak barı
nakların yapım giderleri karşılığı olarak 12,5 milyon lira sarf edilmiş olup bu mevzuların ba
kiye taahhütleri için lüzumlu sarfiyat 1954 yılından itibaren 6237 sayılı Kanun yetkisi dâhilin
de yapılmaktadır. 

6237 sayılı Kanunla vâki sarfiyat durumu : 

1954 yılı bütçesiyle bu mevzu için bütçeye mevzu 5 125 000 lira malî yıl nihayetine kadar 
sarf edilmiş olacaktır. 

Kıyılarımızda bulunan iskele ve barınakların esaslı tamirleri mevzuu : 

6237 sayılı Kanun gereğince liman iskele ve barınakların esaslı onarımlarının da Nafıa Vekâ
leti tarafından yapılması icabetmektedir. 1955 yılı bütçesinde bu mevzu için karşılık mevcut 
değildir. 

Müstacel olarak onarılmaları icabeden bâzı mühim mevzuların ele alınması gerekmekte ol
duğundan bunların daha fazla harabi olmalarına meydan verilmemek üzere 1955 yılı bütçesine 
bu mevzuların esaslı onarılmaları için 783 ncü faslın yapım maddesine mütevazı bir ödenek ko
nulmasını yüksek komisyonunuzun takdirlerine arz etmeyi vazife bildik. 

II. Grup 

784 — 5775 ve 6192 sayılı kanunlar gereğince yapılacak liman ve sair deniz testisteri: 

Madde 10. — Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile akdedilip 5676 sayılı Kanunla tasdik 
edilen 7 . VII . 1950 tarihli Anlaşmanın gerektirdiği iç tahsisatı sağlamak üzere 5775 ve 6192 sa
yılı kanunlarla 190 milyon liralık tahsisat salâhiyeti verilmiştir. 

Bu kanunlara göre ele alınan mevzular 

1. istanbul'da: Salıpazarı rıhtım ve Haydarpaşa liman tevsiatı, 

2. izmir'de : Almncak liman ıslâh ve tevsiatı, 

3. Samsun'da : Samsun limanı inşaatı, 

4. iskenderun'da : iskenderun limanında krom ve zahire yükleme tesisatı ile limanın yeniden 
tevsi ve teçhizi, 

5. Yukarda yazılı işlerin yaptırılması için lüzumlu olup dış piyasalardan tedariki icabeden 
makine ve vasıtalar parkı, 
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f>. Mevcut limanların daha iyi işlemesi için lüzumlu tesislerle inşa olunacak limanların işletme 

tesisleri, 

7. Milletlerarası Banka kredisi mevzuu dışında Mersin limanı inşaatı ve tesisleri. 

Bu mevzuların tahakkuk safha ve durumları 

A) Salıpazarı rıhtım tevsiatı : 

9 150 000 liraya mal olacak olan Salıpazarı rıhtım tevsiatı malzeme ve makine hazırlıkları 
ikmal edilerek rıhtım kazıklarının çakılmasına devam olunacaktır. 

1955 yılı sonunda bu inşaatın 0,80 inin ikmal olunabileceği tahmin olunmaktadır. 

Ayrıca rıhtım önünün taranması ikmal edilerek 600 000 lira sarf edilmiştir, istimlâk ve diğer 
masraflarla bu inşaatın maliyeti tahminen 11 milyon lirayı bulacaktır. 

Bu mevzua 1954 yılı nihayetine kadar 7,5 milyon lira sarf edilmiş olaraktır. ' ' 

B) Haydarpaşa liman inşaatı : 

15 250 000 liraya akdi yapılmıştır. 760 metre tulündeki dalgakıran inşaatının 0,75 i su sathına 
çıkarılmıştır. 

Rıhtım arkası ile silo inşaatı için lüzumlu sahanın dolgu (maddesi tamamen liman arazisine 
celbedilmiştir.) Limanın taranması işlerine başlanmıştır. Rıhtım temelleri üstü hafriyatı tarama 
suretiyle yapılmış olup temel hafriyatı için mozayik hava kesoııu yardımı ile yapılarak rıhtımın 
yapısına geçilecektir. Bütün şantiye tesisleri ve makinelerle vasıtaları hazırlanmıştır. Limanın 
esaslı inşaatı 1955 yılı sonlarında ve karadaki tesislerden bâzıları 1956 yılında ikmal olunadaktır. 
istimlâk, tarama ve saire işlerle bera"ber bu limanın maliyeti tahminen on sekiz milyonu bulacağı 
öğrenilmiştir. 

1954 yılı nihayetine kadar sarfiyatı 7,5 milyondur. ;* "İ 

C) izmir - Alsancak Limanı tesisatı : c 

Bu yıl içerisinde limanın bir firmaya ihalesi yapılmış ve 20 . XII . 1954 tarihinde akit formali
tesi ikmal edilmiştir. Yakında faaliyete girişilecektir, idarece mütaahhide verilmesi icabeden 
makine ve vasıtalar dış memleketlerden yurda gelmiştir. Bundan başka limana muktazi sahanın is
timlâk ve muvakkat işgal muameleleri ikmal edilmiştir. 

D) Samsun Limanı : * * • " : " ! •"«* '"'•' "'"' * ' * . ' " . 

39 440 000 liraya taahhüde bağlanmış olan Samsun limanı şantiye hazırlıkları ve makine par
kının tamamlanması işleri ikmal edilerek servis limanı muvakkat dalgakıran ikmal edilmiş ve garp 
dalgakıranının taş döküsüne başlanmıştır. Devlete ait olarak makine parkı hariç istimlâk ve saire 
masrafları ile birlikte bu liman tahminen 45 milyona mal olacaktır. Sözleşmesine göre 5 yılda ik
mal olunacağı anlaşılmıştır. 

E) iskenderun limanı inşaatı : ' VT n . » ı ••, •> 

iki grupta mütalâa edilebilir. ** ' ** *' ' ' " ' ' ' '1'" 

Birinci grupta : 

a) Mevcut isketenin randımanını artırmak maksadiyle yapılacak mihaniki tesisler 4,5 milyon 
lira bedel ile taahhüde bağlanmış ve imalâta başlanılmış olup 1955 yılında montajına başlanacak, 
1956 yılı başlarında ikmaline çalışılacağı, montaj ve gümrük masrafları ile birlikte 5,5 milyon lira
ya mal olacağı anlaşılmıştır. 



b) Mevcut iskelenin ıslah ve takviyesi, nakil tesisatına ait köprülerin ayakları ve temel inşa
atı ve açık depo sahasının ihzarı 5 milyon liralık bir mevzu olup akdi yapılmış ve işe başlanmış
tır. 1955" yılı içerisinde ikmal ve sene nihayetine kadar 2 500 000 lira sarf edilmiş olacaktır. 

İkinci grup limanının tevsiatı : 
/ 

Buna ait etüd, proje ve sondaj işleri ikmal edilmiştir. Bu mevzuun ihtiyaç gösterdiği dış kredi 
için Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına müracaat edilmiş olup müzakerelerin neticesinde 
müspet bir safhaya intikal edeceği kuvvetle umulmakta olan bu projenin iç ve dış finansman ile 
birlikte maliyeti tahminen 55 milyon lira ve Dünya Bankasından vâki talep 9 milyon dolardır. Bu
nun 1 milyon doları Trabzon, Ereğli, İnebolu limanları ile Mudanya iskelesinin işletme ve teçhizi 
karşılığıdır. 

Mersin limanı ; 

Mersin limanı 5775 ve 6192 sayılı kanunların şümulü içinde 63 milyon liraya taahhüde bağ
lanmıştır. Halen ocaklarda ve şantiye tesislerinde faaliyet devam etmekte olup istimlâk işleri neti
celenmektedir. Limanın ilk işletme safhası 3,5 yılda ve heyeti umumiyesi de 6 yılda ikmal olunaca
ğı ifade edilmiştir. 

Sarfiyat ve salâhiyet durumu 

5775 ve 6192 sayılı kanunlarlt alman salâhiyet 190 milyon liradır. 

1954 yılında tahsis olunan 17,375 milyon lira malî yıl nihayetine kadar sarf edilmiş olacaktır. 

Mersin limanının istimlâki için 7,5 milyon liralık ek ödeneğe ihtiyaç olmuş ve kanuni münakale 
teklif edilmiştir. Büyük Millet Meclisinde ek ödenek kanunu çıktığı takdirde bu bölümün 1954 sar
fiyatı 7,5 milyon fazlasiyle 24 875 000 lira olacaktır. 

Lira 

1952 malî yılı sonuna kadar sarfiyat 9 580 638 
1953 malî yılı sonuna kalar sarfiyat 12 650 000 
1954 malî yılı sonuna kadar sarfiyat 17 375 000 

39.605 638 
1955 bütçesiyle teklif edilen 34 000 000 34 000 000 

"i . 73 605 638 73 605 638 

1955 bütçesiyle teklif edilen 34 000 000 lira II nci grupta belirtilen iş ve hizmetlerin iç tediyesi 
karşılığıdır. 

, I)%ş tediyeler 

5676 ve 6377 sayılı kanunlarla tasdik edilen anlaşmalar ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasından sağlanan kredi durumu. 

Dolar Dolar 

Kredi -tutarı 16 300 000 Kredi tutarı 16 300 000 
1954 sonuna kadar teliye 7 900 000 Girişilen taahhütler tutarı 13 866 338 

Bakiye 8 400 000 Henüz kullamlmıyan bakiye 2 433.662 
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UMUMt MÜTALÂA VE DİLEKLER 

• . . . . . . . - . . . , , . 
Nafıa Vekâletinin 1954 yılında başlamış, ilerlemiş veya ikmal edilmiş işleri ve 1955 bütçesiyle 

tahakkuk ettirmesini derpiş eylediği iş hacmini vaktin müsaadesi nispetinde tetkik ederek rapora 
dercetmiş bulunuyoruz. 

Memleketin iktisadi kalkmmasiyle yakından alâkalı bu vekâletin ve umum müdürlüklerinin başar
dığı işler takdire şayan görüldüğü gibi başardığı işlerin başaracağı işler için de birer teminat oldu
ğu kanaatine vâsıl olmuş bulunuyoruz. 

Ancak bâzı hususatı Yüksek Komisyonun takdirine arz etmeyi uygun bulmaktayız. 

1. Nafıa Vekâleti ve umum müdürlüklerinin bütçelerinin A/2 yatırımlar kısmı büyük rakam
lara ulaşmış ve memleketin sathına şâmil bir mahiyet arz etmiştir. Buna muvazi olarak etüd, proje 
ve tatbikat sahası çok inkişaf etmiş olmasına rağmen bunları yürütecek muhtelif kademedeki tek
nik personel ihtiyacı tamamiyle temin edilememiştir. Esasen bu cihet diğer devlet müesseseleri ile 
hususi sektörde de bariz bir şekilde müşahede edilmektedir. 

Bundan başka ihtiyaçların tazyiki ile kâfi tecrübe edinme imkânı verilmeden mühendislere me
suliyetti vazifeler tahmil edilmektedir. Bu halin rasyonel çalışma mevzuundaki ehemmiyetini belirt
mek yerinde olur. Bu gibi elemanların Devlet dairelerinde ücret pisikolojisi ile yer değiştirmeleri 
belli mevzularda ihtisas sahibi olmalarını geciktirmektedir. 

Devlet sektöründeki ücret baremi ile hususi sektördeki ücret baremi arasında bilhassa ilk tâyin
lerde büyük farkların mevcut oluşu teknisiyenlerm daha çok hususi sektöre kaymalarını mucip ol
maktadır. 

Devlet dairelerinde de ücret bareminin değişik olması aynı evsafta bulunan elemanlar arasında 
hoşnutsuzluk yaratmaktadır. 

Bu hallerin devamı uygun olmıyacağı cihetle bir an önce giderilmesi ve rasyonel çalışmanın bü
tün icaplarının temini gerekmekte olduğunu bilhassa tebarüz ettirmek isteriz. 

2. Naiıa Vekâleti bünyesi içinde kurs şeklinde bir eğitim sistemi tatbik edilmektedir. Bu kurs
ları ikmal edenlerden tatfbikatta ne dereceye kadar faydalanıldığı zamanla daha iyi anlaşılacaktır. 
Ancak bu kurslar hakkında verilen malûmata göre Teknik Üniversitede açılan gece kursları arasın
da giriş şartları ve programları ile ehliyetname şeklindeki salâhiyetleri bakımından farklar ol
duğu müşahede edilmMir. Kurs mevzuunun zamanla daha esaslı bir şekilde ele alınması temenni
ye şayan görülmüştür. 

3. Nafıa Vekâleti teşkilât kanunu lâyihası hazırlanmakta olması 1954 yılı raporunda vâki 
temenninin tahakkuk ettirilmesi yoluna girilmesi hususu da ayrıea memnuniyetimizi mucip ol
muştur. 

4. Resmî binalarla tesislerin projelerinin tam ihtiyaca göre tanzimi ve bilhassa ceza evleri pro
jelerine bu zaviyeden büyük ehemmiyet atfedilmesi. 

5. Yeni yapılacak binaların programa alınması için dövizlerinin de tahsisatlariyle birlikte 
temin edilmesi ve bu hususta mukavelelerine katî hükümler konması. 

6. Sürüncemede olan işlerin bir an evvel ikmaliyle hizmete açılmaları, bu meyanda ezcümle 
Büyük Millet Meclisi binası inşaatını zikre şayan görmekteyiz. 

7. ikmal edilmiş olan binalarla âbidevi eserlerin alâkalı dairelerine devir ve teslim edilmeleri 
. Bu meyanda da Anıt - Kabiri zikretmeyi faydalı bulmaktayız. 

8. 1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu R işaretli cetvelde Nafıa Vekâleti kısmında 741 nci 
fasla ait formüle (Yapı işleri faaliyetlerini teşhir etmek üzere açılacak sergiler için her türlü mas
rafları) ifearesi eklenmiştir. 
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Filhakika sergi işlerine ait masrafların ayrı bir bölümde yer alması hususu dair*sin« teklif 

edilmiş ise de verilen izahata göre bu sergilerde teşhir edilmekte olan plân, proje, resim ve maket
lerin enasen inşaat dolayısiyle evvelden hazırlandıkları ve bunlar için ayrıca bir masraf yapılma
dığı, «sergi masrafları için ayrı bir bölüm kabul edildiği takdirde! mevcut plân, proje, resim ve mar 
keüerin bu fasıldan mahsubu cihetine eklenen yukardaki kaydın kabulünü uygun bulduk. İnşaat tah
sisatı formülüne eklenen yukardaki kaydın kabulünü uygun bulduk. , 

Keyfiyeti en derin saygılarımızla yüksek komisyonun takdirlerine arz ederiz. 

Trabzon Konya Antalya Swas Konya 
Süleyman Fehmi Kalaye%oğlu Remzi Birand Ahmet Tokuş Ahmet Özel Mustafa Bağnaçık 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

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 

12 000 

12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 251 800 1 545 672 1 545 672 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 990 900 2 475 115 2 475 115 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 599 1 1 
Fasıl yekûnu 3 244 300 4 020 789 4 020 789 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 224 980 282 375 282 375 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 166 260 198 375 198 375 

Fasıl yekûnu 391 240 480 750 480 750 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc^ 

reti 821 340 1 008 438 1 038 438 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 1 277 060 1 562 062 1 612 062 

Fasü yekûnu 2 098 400 2 570 500 2 650 500 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 321 600 321 600 321 600 
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M. 

Nafıa Vekâleti 

1954 
Y ı l ı * 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

isteneii kabul edilen 
Lira Lira 

301 

43 800 43 800 43 800 

77 000 77 000 77 000 

I I - Başka haklar 
206 4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve • 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 3 600 3 600 3 600 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 6 600 6 600 6 600 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 2 600 2 600 2 600 

32 Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 3 500 3 500 3 500 

40 Yakacak zammı 4 500 4 500 4 500 

Fasıl yekûnu 141 600 141 600 141 600 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 

10 
20 
30 
40 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

200 000 
2 100 

6 400 740 

3 000 
5 000 

10 000 
14 000 

201 960 
2 100 

7 740 799 

3 000 
5 000 

10 000 
14 000 

201 960 
2 100 

7 820 799 

3 000 
5 000 

10 000 
14 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Vilâyetler kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 10 000 10 000 
14 000 17 000 17 000 

56 000 59 000 59 000 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

4 000 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

4 000 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

4 000 

30 000 35 000 35 000 

17 000 17 000 17 000 
33 000 33 000 33 000 

7 000 7 000 7 000 

87 000 92 000 92 000 

800 800 15 000 
10 000 10 000 10 000 

24 000 50 000 50 000 
13 000 26 000 26 000 
29 000 45 000 45 000 
. 20 000 20 000 20 000 

10 000 10 000 10 000 

96 000 151 000 151 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
11 Yekalet otomobili işletme mas

rafları 
12 Yekalet otomobili onarma mas

rafları 

Pasü yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Daire. 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
420 Atatürk Anıt - Kabir parkının 

tesis ve bakım masrafları 
421 4623 sayılı Kanun gereğince 

yer sarsıntısından evvel ve son
ra yapılacak işler masrafları 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 

0 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

1954 1955 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

7 000 7 000 7 000 
8 500 S 500 8 500 
15 500 15 500 15 500 

2 000 2 000 2 000 
2 000 2 000 2 000 
4 000 4 000 4 000 

292 800 355 800 370 000 

10 000 10 000 15 000 

80 000 150 000 150 000 

30 000 30 000 19 000 

7 000 7 000 7 000 
6 000 6 000 6 000 
13 000 13 000 13 000 

10 000 10 000 16 000 

1 0 0 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

476 4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

148 001 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

218 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

218 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 yılları borçları 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekunu 

20 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

20 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

20 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 40.0 
6 400 740 

292 800 
148 001 
24 000 

6 870 941 

5 400 
7 740 799 

355 800 
218 000 
24 000 

8 343 999 

12 000 
7 820 799 

370 000 
218 000 
24 000 

8 444 799 
• " — - . i - a 

Yatırımlar 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmaalr 
10 Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğü 
11 Basm - Yayın ve Turizm 

Umum Müdürlüğü 
12 istatistik Umum Müdürlüğü 

318 000 

733 000 
0 

50 000 
0 

300 001 

783 000 
500 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Nafıa Vekâleti 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

" Lira 

13 Adliye Vekâleti ceza ve tev
kif evleri yapım ve esaslı ona
rım 7 213 OOO 800 000 5 600 000 

14 Adliye Vekâleti (Adliye bina
ları yapım ve esaslı onarım) 2 436 500 450 000 1 450 000 

15 5032 ve 6148 sayılı kanunlar . 
gereğince İstanbul Adliye bi
nası yapımı her türlü masraf
ları 2 500 000 2 000 000 2 000 000 

16 6147 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul ve İzmir'de birer ce
za evi yapımı her türlü mas
rafları 

17 Emniyet Umum Müdürlüğü, 
18 Maliye Vekâleti 
19 Maarif Vekâleti 
20 öğrenci Yurtları 
21 6165 sayılı Kanun gereğince 

İstanbul Opera binasının ik
mali her türlü masrafları 

22 Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti 

23 5368 sayılı Verem Savaş Ka
nunu gereğince vücuda getiri- • 
lecek yapı VÖ tesis işleri her 
türlü masrafları 3 634 000 650 000 2 300 000 

24 Nâfıa Vekâleti 30 000 30 000 30 000 
25 Grümrük ve İnhisarlar Vekâ

leti 1 427 225 300 000 1 675 000 
26 Ziraat Vekâleti 2 919 000 350 000 1 850 000 
27 Münakalât Vekâleti 115 000 0 15 000 
28 Jandarma Umum Kumandan

lığı 0 . O 500 000 
29 Ankara Üniversitesi Morfoloji 

Enstitüsü inşaatı 0 0 750 000 

Fasıl yekûnu 59 848 391 11 680 001 59 955 001 

250 000 
500 000 

12 209 666 
4 064 000 

200 000 

2 000 000 

19 299 000 

1 750 000 
0 

1 000 000 
500 000 

0 

1 300 000 

2 500 000 

1 750 000 
500 000 

11 000 000 
10 232 000 

1 000 000 

1 300 000 

16 420 000 

742 5011 ve 5855 sayılı kanunlar ge
reğince Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklentileri yapımı 4 500 000 4 500 000 4 500 000 -

743 Memur evleri yapımı masraf
ları 250 000 250 000 250 000 
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Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5511 ve 5948 sayılı kanunlar ge
reğince Gördes Kazasının nak
ledileceği yerde yapılacak mes
ken, yol, su ve kanalizasyon 
inşaatı karşılığı 287 500 0 0 
6409 sayılı Kanun gereğince 
Kale nahiyesinin nakledeceği 
yerde yaptırılacak meskenle
rin her türlü masraflariyle is
timlâk bedelleri 0 700 000 700 000 
5367, 5843 ve 6213 sayılı ka
nunlar gereğince hava meydan
ları yapımı için girişlecek yük
lenmeler 
Yapım masrafları 3 760 000 3 510 000 3 510 000 
Makina ve vasıtaların onarımı 600 000 600 000 600 000 
Satınalmacak makina ve vası
talar 640 000 640 000 640 000 

Fasıl yekûnu 5 000 000 4 750 000 4 750 000 

4677, 5581 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabir yapımı her türlü 
masrafları 2500000 1 500 000 1500000 
6373 sayılı Kanun mucibince 
Doğu vilâyetlerimizde kurula
cak Atatürk Üniversitesi bilû
mum inşaat ve tesiat masraf
ları 0 4 000 000 4 000 000 
Demiryolları yapımı masrafları ' 
3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı 
kanunlarla yapılacak Diyarba
kır - Cizre, Elâzığ - Van hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı ya
pım masrafları 10 300 000 10 300 000 10 300 000 
4643 ve 6210 sayılı kanunlar ge
reğince yapılmakta olan Erzu
rum hattı uzatma masrafları 1 300 000 7 500 000 7 500 000 
4643 ve 5413 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Maraş -
şube - hattı ile Narlı - Gazian-
teb - Karkamıs hattı yapım 
masrafları * ' 7 500 000 8 750 000 8 750 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

14 5415 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Kozlu - Ereğli hattı • 
ile Armutçuk şube hattı yapım 
masrafları 1 100 000 900 000 900 000 

15 6181 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak iltisak ve kuşak hat
ları yapım masrafları 0 1 000 000 1 000 000 

0 Makina ve araçların onarımı 10 000 0 0 
0 Satmalınacak makine ve araç

lar 50 000 0 0 
20 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve 

proje ihzarı ve istimlâk mas
rafları 225 000 100 000 100 000 

60 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin masrafları 15 000 15 000 15 000 

Pasü yekûnu 20 500 000 28 565 000 28 565 000 

Limanlar yapım masrafları 
0 Ereğli limanı ikmal inşaatı 

masrafları 
0 Trabzon limanı ikmal inşaatı 

masrafları 
0 Amasra - İnebolu limanlarının 

ikmal inşaatı masrafları 
0 Makina ve araçların onarımı 
0 Satmalınacak makina ve araç

lar J ı o o 
0 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro

je ihzarı ve istimlâk masraf
ları 50 0000 0 0 

1 200 000 

1 200 000 

500 000 
100 000 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

Fasıl yekûnu 3 050 001 0 

6237 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak liman, iskele ve 
ufak barınaklar yapımı mas-
1*3 f la n 

10 Yapım masrafları 4 050 000 17 800 000 18 800 000 
0 Makina ve araçların onarımı 50 000 0 0 
0 Satmalınacak makina ve araç

lar 500 000 0 0 
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M. 

40 

10 
40 

10 
20 

Nafıa Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı ve istimlâk masrafları 

Fasıl yekûnu 

5775 ve 6192 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak liman ve 
sair deniz tesisleri 
Yapım masrafları 
istikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı ve istimlâk masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahları 
Demiryollar ve limanlar işleri 
Yapı ve imar işleri 

Fasıl yekûnu 

Yersarsmtısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım (sarf şekli îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir) 
2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik îşleri Etüd İdaresine 
yardım 
îkizdere hidro - elektrik san-
tıralı inşaatı için (sarf şekli 
îcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılır) 

Yatırımlar yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

550 000 

5 150 000 

14 875 000 

2 500 000 

17 375 000 

100 000 
180 000 

280 000 

1 000 000 

3 981 000 

0 

123 721 892 
, , : a ı _. 

t 288 Mü. — 
1955 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

1 200 000 

19 000 000 

26 500 000 

7 500 000 

34 000 000 

300 000 
360 000 

660 000 

1 000 000 

3 981 000 

0 

114 586 001 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

• 
1 200 000 

20 000 000 

26 500 000 

7 500 000 

34 000 000 

300 000 
360 000 

660 000 

2 000 000 

4 381 000 

1 000 000 

166 261 001 
m ^ M - • - ' - " • ! ? — • — 

0 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak motorlu nakil va
sıtaları için Maliye bütçesine 
nakledilecek olan 100 000 70 000 

Yetırnnlar umumi yekûnu 123 821 892 114 656 001 0 
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Rapor 

18 . 1 . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tarafımıza tevdi buyurulaıı İktisat ve Ticaret Vekâleti 1955 yılı bütçe teklifini tetkik ettik. 
Müşahede ve temennilerimizin arzından evvel bu bütçe teklifinin muhtevasına kısaca temas etmek 
isteriz : 

1955 yılı için talebedilen tahsisat 1954 e nazaran İ 553 157 lira fazlasiyle 8 336 525 lira ve 
yatırımlar için istenen tahsisat da 50 000 lira noksaniyle 5 627 000 liradır. Tahsisattaki fazlalığın 
büyük kısmı kanuni haklar dolayısiyle maaş, ücret ve yolluklara yapılması zaruri ilâvelerden mü
tevellit olup yekûnu 1 143 639 liraya baliğ olmaktadır. 

Yeni kurulacak 2 ataşelik için (L) cetvelinden çıkarılan 70 lik iki kadronun tahsisat karşılığı 
bu yekûna dâhildir. Aynı sebeple ticaret ataşelikleri masraflarında da 40 500 liralık bir artış ol
muştur. Bundan başka merkez daireleri aydınlatma masraflarında 1 500, basılı kâğıt masrafların
da 4 000 liralık, vilâyetler kira bedelinde 30 000 liralık, milletlerarası kurum ve derneklere katıl
ma payında 63 567 liralık bir artış görülmektedir. Nihayet pamuk işleri standardizasyonu masraf
larında 70 000 ve iştirak edilecek dış sergiler masraflarında da 225 000 liralık bir artış vardır. 
Bütün bu artışlara mukabil muhtelif fasıllarda geçen yıla nazaran yapılan tasarruf ve indirme 
75 999 lirayı bulmaktadır. 

Bugünkü iktisadi kalkınma ve gelişme karşısında İktisat ve Ticaret Vekâleti mevcut teşkilâtı 
, ile çeşitli vazifelerini yeter derecede ifa etmek imkânından mahrumdur. Yeni teşkilât kanununun 
henüz ihzar ve sevk edilmemesi, vekâlet dairelerinde mütehassıs ve teknik elemanların çalıştın -
lamaması, vekâletin ihtisas organlarından mahrumiyeti, taşra teşkilâtının ihtiyaçla mütenasip bir 
duruma getirilememiş olması gibi vekâkstin iç ve dış iktisadi münasebetlerim izdeki tesirli rolü ile 
ilgili mühim hususlara burada işaret etmekle fayda görürüz. 

Halen vekâletin fiilî merkez kadrosu 368 ve fiilî taşra kadrosu da 236 dan ibaret bulunmakta
dır. 

1955 yılı bütçe teklifine aşağıdaki ilâvelerin de yapılmasını muvafık bulur ve teklif ederiz • 

1. 453 ncü faslın 10 ncu maddesine 7 500 lira; 

2. 451 nci faslın 10 ncu maddesine 15 000 lira; 

3. 301 nci faslın 10 ncu maddesine 15 000 lira; 

Şimdi müşahade ve temennilerimize geçiyoruz: 

1. Dış ticaret 

A) İhracat : 

Türkiye'nin dış ticareti tetkik edildiği zaman, göze çarpan ilk hususiyet, ihracatın kifayetsizli
ğidir. Nüfus başına isabet eden ihracat miktarı, sanayi memleketleriyle mukayese edilemiyecek kadar 
azdır, 



- : -m-
İktisadi i ş Birliği Teşkilâtına dâhil bâzı memleketlerin nüfus başına ihracatını gösterir cetvel 

Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
İsveç 
Holâhda 
Büyük Biritanya 
Federal Almanya 
Fransa 
İtalya 
Türkiye 

vaziyeti mukayese edildiği vakit de dikkate şayan bir netice ile karşılaşılmaktadır. 

1953 ihracatı 
(Milyon dolar) 

2.259 
1.000 
1.475 
2.123 
7.523 
4.409 
3.714 
1.488 

390 

)lerle gecikmiş 

Nüfus 
(000 üâvesiyle) 

9.081 
4.372 
7.171 

10.488 
50.857 
48.994 
42.800 
47.015 
22.461 

Adam başına 
ihracat 
(Dolar) 

248 
231 
209 
202 
147 

89 
87 
31 
17 

olan komşu memleketlerle Türkiye'nin 

Komşu memleketlerin nüfus başına ihracatını gösterir cetvel 

Kıbrıs 
Irak (Petrol hariç) 
Irak (Petrol dâhil) 
Suriye 
Mısır 
Türkiye 
Yunanistan 

1953 ihracatı 
(Milyon dolar) 

42 
55 

224 
138 
393 
390 
112 

Nüfus 
(000 ilâvesiyle) 

506 
5.100 

3.535 
21.941 
22.461 

7.865 

Adam başına 
ihracat 
(Dolar) 

83 
10 
43 
39 
18 
17 
14 

Yunanistan, döviz ihtiyacının büyük kısmını, deniz ticaretinden temin eden bir memlekettir. 

Ege mıntakasmdaki komşumuz müstesna, diğer civar ülkelerde, nüfus başına isabet eden 
ihracat, Türkiye'den fazladır. Bu vaziyet, ihracat bünyemizin son senelerde kâfi derecede inki
şaf edemediğini sarahatle göstermektedir. Hattâ bâzı Garp memleketlerinde, tek bir hususi şir
ket tarafından dış piyasalara yapılan satışların dahi, Türkiye 'nin mecmu ihracatını aştığı görül
mektedir. 

Başvekâlet tarafından neşredilen dış ticaret istatistikleri de aynı neticeyi teyidetmektedir. 
İhracatımız, 1948 - 1953 arasındaki süratM bir inkişaf geçirdikten sonra, bir duraklama safhasına 
girmiştir, 
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İhracatın seyrini gösterir cetvel 

İhracatın hasılatı 
Seneleri • (Türk lirası olarak) 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

(1954 senesine ait rakam, geçen yıl kampanyasından müdevver 33.046 ton siklet ve 125 mil
yon lira kıymetinde tütün satışlarından ve 993.100 ton sikletinde ve 185 milyon lira kıymetinde 
buğday satışlarından mütevellit hâsılatı da ihtiva etmektedir.) 

İhracatın bir duraklama safhasına girmesi, mütaaddit sebeplerden ileri gelmektedir. Zirai fiyat
ların dünya piyasalarında bir deperasyon safhasına girmesi, dahilî istihlâkin genişlemesi ve zirai 
envestismanların azalması menfi tesirler yaratmıştır. 1953 den itibaren, iktisat siyasetimizin rotası 
değişmiştir. 1950 - 1953 arasında zirai kalkınma hareketinin hızlandırılmasına ve hususi teşeb
büsün teşvik edilmesine ehemmiyet verilmesine mukabil, son zamanlarda döviz imkânlarımız dev
let ihtiyaçlarına kullanılmaya başlanmıştır. Tahminlere nazaran, 1954 senesinde, döviz tahsislerin
den yarısından fazlası âmme müesseselerine yapılmıştır. Sınai istihsalin dörtte üçü ve zirai istihsa
lin hemen tamamı hususi teşebbüs elinde bulunduğu halde, döviz mevcudundan yarısından fazlası
nın devlet müesseseleri ihtiyaçlarına ayrılması, malzeme sıkıntısı yaratmış ve envestismanları da-
raltmıştır. Memlekete giren zirai istihsal malzemesinin miktarı 1952 de 210 milyon lira tuttuğu hal
de, bu miktar 1953 de 114 milyona ve 1954 dün 10 aylık devresinde 69 milyona düşmüştür. 

Zirai kredinin daralmasından da ihracat üzerinde menfi tesirler belirttiğine şüphe yoktur. 
1948 - 1952 arasında zirai kredinin 267 milyondan 1 200 milyona çıkması, çiftçileri makine kullan
maya ve istihsali genişletmeye sevk etmiştir. Fakat 1953 de zirai kredi yekûnu 1 172 milyon liraya 
inmiştir. Kredi güçlükleri, istihsal maliyetinin yükselmesi,' yedek parça ve makine fiyatlarının paha-
lılanması, zirai istihsal malzemesi ithalinin daraltılması, karayollarında nakliye ücretlerinin artma
sı ihracatın normal şartlar altında inkişafına engel olmaktadır. Nitekim üç senedenberi, ihracat 
miktarının 2,5 milyon ton civarında kalması bunu teyidetmektedir. 

Türkiye 'nin iktisadi bünyesinde, ihracatı besliyen istihsal kollarının istisnai bir ehemmiyeti vardır. 
Memleketin sanayileşmesi ve hayat seviyesinin yükselmesi, dışarıdan getirilecek mal ve malzemeye 
bağlıdır. 

Envestisman malzemesini ve istihlâk mallarını satmalmaya yarıyacak ve haricî borçları ödiyecek 
dövizi temin eden başlıca kaynağımız ihracattır. Türkiye'ye açılacak ticari garantilerin, verilecek 
kredilerin de ödeme kabiliyetlerimizle, yani ihracatımızla mütenasip olacağı da anlaşılması gere
ken bir hakikattir. Bugün Türkiye 'de adam başına ihracat miktarının Mısır ve Suriye 'den de aşağı 
düşmesi, memleketin refahı ve istikbali bakımından hayati rol oynıyan istihsal mevzularının in
kişafı üzerinde gereken ehemmiyetle durulmadığı intibaını vermektedir. t 

(Ocak-Ekim) 

551 
693 
737 
879 

1.016 
1.108 
704 

milyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



B) İthalât : 
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Türkiye'nin ithalâtı, ihracatından fazladır. Dış ticaret açığı bâzı ««neler, îhra«fttın % 50 sini 
atmaktadır. 

Dış ticaret muvazenesini gösterir cetvel 

ithalât ihracat 
Seneleri (Türk lirası) (Türk lirası) Ticaret açığı 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

685 
770 
812 
799 

1 125 
1 556 
1 491 
1 111 

milyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

625 
551 
693 
737 
879 

1 016 
1 108 

704 

milyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

— 59 
— 219 
— 118 
— 62 
— 246 
— 540 
— 383 
— 407 (Ocak - Ekim) 

1952 ye kadar devamlı surette inkişaf eden ithalât, o tarihten itibaren döviz sıkıntısı yüzün
den gerilemeye başlamıştır. Bugün komşu memleketler arasında Türkiye, nüfus başına en az it
halât yapanlar arasındadır. 

Komşu memleketlerin nüfus başına ithalâtını gösterir cetvel 

Kıbrıs 
Irak 
Yunanistan 
Türkiye 
Suriye 
Mısır 

1953 ithalâtı 
(Milyon dolar) 

59 
192 
237 
532 

82 
502 

Nüfus sayısı 
(000 ilâvesiyle) 

506 
5 100 
7 865 

22 461 
3 535 

21 941 

Adam başına 
ithalât (dolar) 

117 
37 
30 
23 
23 
23 

Bir memleketin nüfusu başına ithalâtı, halkın yaşama seviyesine ve envestisman kudretine kari
nedir. Türkiye'nin ithalâtının azlığı, yatırımların muvaffakiyetini tahdideden bir âmildir, ihraca
tın inkişafını sağlanmaksızm, mahdut döviz imkânlariyle geniş yatırımlara girişen bîr memleketin 
kalkınma hareketini uzun zaman devam ettirebilmesi müşküldür. 

Bu müşkülü yenmek üzere, istihlâk eşyası ithalâtından ehemmiyeti nispette tasarruf yapılmış
tır. 1952 den itibaren, döviz tahsislerinde müstehlikin sınıfının ihtiyaçlarına ayrılan meblâğlar in
dirilmiştir. 1952 de memlekete 446 milyon liralık istihlâk eşyası getirilmiş iken bu miktar 1954 ün 
10 aylık devresinde 286 milyon liraya kadar düşmüştür. 

İthalâtın azalmasına ve döviz sıkıntısının şiddetlenmesine rağmen, hükümet yatırım faaliyet'ul 
hızlandırmış, kredi hacmini genişletmiş ve emisyonun çoğalmasında mahzur görmemiştir. Yatırım 
hareketlerinin genişlemesine ve paranın bollanmasına muvazi olarak gelir seviyesinin yükseldiği ve 
istihlâk temayülünün kuvvetlendiği malûmdur. 

Kazançları artan zümrelerin daha iyi kalitede ve daha fazla miktarda istihlâk eşyası aramaları 
tabiîdir. Memleketimizde, halkın kullandığı mamullerin ithaline tahditler konulması, istihlâkin art
ması istikametinde kuvvetli bir temayülün belirdiği bir devreye raslamıştır. Bir taraftan ithalâtın 
tahdide tâbi tutulması ve diğer taraftan talebin genişlemesi bâzı malların piyasada güç bulunur 
hale gelmesine ve fiyatların pahalılanmasma zemin hazırlamıştır. Dış ticaret ve emisyon vaziyeti, 



mal sıkıntısının ve pahalılığın önümüzdeki yıllarda tahmin olunduğundan daha fazla şiddetlenece
ğini göstermektedir. 

İstihlâk eşyası darlığının ve pahalılığının istikbalde müreffeh bir Türkiye yaratmak üzere göza 
alman zaruri bir fedakârlık olduğunu söyliyenlere Taşlanmaktadır. Bu kanaati müdafaa edenlere 
nazaran İngiltere'de olduğu gibi müstehlik sınıfını birkaç sene sıkıntı ve mahrumiyete katlanma
sından tasarruf edilen döviz, memleketin iktisadi teçhizatını tamamlamaya yarıyacaktır. Yeni fab
rikaların tamamlanması, şimdiye kadar dışardan alman birçok şeyleri dâhilde imal mazhariyetini 
kazandıracaktır. 

Bâzı çevreler tarafından benimsendiğini gördüğümüz bu cazip ve iyimser mütalâanın tamamen 
yanlış olduğunu belirtmek isteriz. Piyasalarımızda hissedilen istihlâk eşyası sıkıntısının sebep ve 
mahiyeti, harbden sonra İngiltere'de müşahede edilen vaziyetten çok farklıdır. 

İngiltere de ihracatı artırmak ve Dış Ticaret Muvazenesini tesis etmek üzere istihlâk maddeleri
nin sarf edilmesi tahditlere tâbi tutulmuştur. İngiltere de istihlâkin daraltılmasına mucip sebep, ih
racat seferberliğine muvaffakiyet imkânları hazırlamaktı. Bizde ise, tesisler kurmak üzere, bilâkis 
ihracatı besliyecek istihsal şubelerinin muhtaç olduğu malzemeden tasarruf edilmektedir. Hüküme
tin 1953 ten sonra takibe başladığı yatırım siyaseti, İngiltere'den ziyade, Hindistan ve Yugoslavya 
dahi sanayi hamlelerini andıran hususiyetler taşım aktadır. 

Göz önünde tutulması icabeden ikinci bir nokta, harbden sonra İngiltere Bankasının emisyon 
miktarını değişmiyen muayyen bir seviyede tutmuş olmasıdır. İngiltere'nin sanayileşmek hareketini 
emisyonla beslememesi, orada fiyatlara istikrar kazandırmış ve dış ticaretin muvazene bulmasını kolay
laştırmıştır. Türkiye'de ise, emisyon miktarı her sene biraz daha artmaktadır. İstihlâk ve talebin 
fevkalâde artmasına muvazi olarak para bolluğu memlekette istihsal faaliyetinin yükselmesine, ih
racat fiyatlarının müstahsili tatmin etmemesine ve hayat pahalılığının artmasına yol açmaktadır. 
E misyon siyaseti, istihlâk hacmi ile ithal kabiliyeti arasında ahenk ve muvazene tesis edememektedir. 

C) Harici iediye şartları : 

Memleketimizde dış ticaret açıkları 1947 de başlamıştır. 1952 senesine kadar, haricî tediye ihti
yaçlarını karşılamak üzere Amerika yardımından, uzun vadeli istikrazlardan ve altın stokundan 
faydalanılmıştır. 1950 den dış ticaret açığı âni olarak beş yüz kırk milyona yükselince, fevkalâde 
tedbirlere başvurulmak zarureti hâsıl olmuş ve ithal edilen malların karşılığında yapılması gereken 
transferi er geciktirilmiştir. 

Geciktirilen transferler bir nevi kısa vadeli kredi hizmeti görmüştür. Aynı zamanda kısa vadeli 
istikrazlar akdetmek, altın karşılığı banker kredileri almak, kredili ithalât yapmak suretiyle dış ti
caretin idamesine çalışılmıştır. 

Bütçe lâyihasının XXV nci sayfasında verilen malûmata nazaran, 1953 Temmuzundan 1954 Ha
ziranına kadar, bir yıllık döviz sarfiyatı 1 milyar 809 milyon liradır. Döviz varidatı ile sarfiyatı 
arasındaki açık, 724 milyon liradır. Bu miktarın 520 milyon lirası, kısa ve orta vadeli kredilerle 
karşılanmıştır. En açık ifade ile, bugünkü ithalât ve enveştisman seviyesini muhafaza edebilmek 
için, yarım milyarlık kısa vadeli borçları ödemek ve ayrıca senede 724 milyon liralık yardım ve istik
raz temin etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu vaziyete nazaran, önümüzdeki yıllarda ağır bir tediye buhraniyle karşılaşılacağı şimdiden he
saba katılması gereken bir ihtimaldir. 



î>) îemennüer % 
Tediye güçlüklerinin gittikçe ağırlaşan bir seyir takipetmesini önlemek üzere alınması icabeden 

tedbirler vardır. Bu tedbirleri, kısaçp, arz edelim : • . •. 

1. İhracatı besliyen istihsal şubelerinin inkişafı için zaruri makine ve malzeme ve yedek parça 
ithalinin tahdit edilmemesi. Bu makine ve malzemenin müstahsil eline dünya rayiçlerinden daha 
yüksek bir bedel ile geçmesine meydan verilmemesi. 

2. Emisyon ve kredinin dâhilde istihlâkin artmasına, maliyet ve fiyatların yükselmesine, tica
ret muvazenesinin bozulmasına yol açacak nispette genişlemesine mahal bırakılmaması. Dış ticaret 
hacmi ile dahilî piyasadaki iştira kuvveti arasında muvazene tesisi. Kredi ve emisyon sahalarında 
bir "Disinflation" siyaseti takip edilmesi. 

3. Tasarruf hâsılasını hususi yatırım sahalarına doğru kanalize .edecek, sermaye piyasasını 
teşkilâtlandıracak, ihracatın inkişafiyle alâkalı yatırımları teşvik edecek, yabancı sermaye ile dahilî 
piyasa arasında irtibat temin edecek bir malî müessese kurulması. 

4. Kısa vadeli kredilerin konsolide edilmesine çalışılması. 

5. Kurulmuş fabrikaların ve münakalât şebekesinin mahrukat, yedek parça ve ham madde ihti
yaçlarının tereihan karşılanması. 

6. Müstahsıla inikas etmiş ihracat primlerinin yeni esaslara göre tanzim olunması. İhracat prim
lerinin hangi maddelerde, ekim sahasına göre müstahsıla ödenmesi kabil olacağı hususunun araştı
rılması. 

7. Hububat ziraatında tohumlukların ıslâhı ile pelemir ve süne mücadelesine şumül verilmesi. 

8. Devletin hazırladığı yatırım programlarının âzami döviz tasarrufunu temin edecek şekilde 
revizyona tâbi tutulması. 

n - tç ticaret 

İktisadi cihazlanmanın süratle ikmali ve her sahada istihsalin artırılması gayesine çevrilen fcü-
yük yatırım faaliyetleri ve çok genişliyen kredi hareketleri millî gelirimizde son dört yıl içinde 
% 60 bir artış sağlamış bulunmaktadır. Gelirlerdeki artış hayat seviyesini yükseltici tesirlerini 
göstermiş ve satmalma gücünün artması ile istihlâk temayülü de artmış ve talep seviyesi ise çok 
yüksek hadlere ulaşmıştır. Bu durumda talebin yeter derecede karşılanması yani arz ve talep 
muvazenesinin, temini en mühim mesele olarak belirmektedir. 

(İktisadi kalkınmamızın safha safha tahakkuku zarureti karşısında istihsalin bir lâhzada âzami 
hadlere ulaşması nasıl mümkün değilse ithalâttaki zaruri tahditlerden vazgeçmek de müşküldür. 
Bu itibarla, talebin yeter derecede karşılanamaması bâzı maddelerin darlığına sebep olmaktadır. 
Bu vaziyette darlığı hissedilen maddelerin istihlâkinde suni ve spekülatif fiyat teşekkülüne mâni 
olmak'zarureti de vardır. Diğer taraftan artan gelirlerin istihlâke ayrılan kısmını azaltmak ve 
tasarruf ve yatırıma çevirmek suretiyle istihsale yardımcı olmak hususunda gerekli tedbirlerin alla
ması, lâzımdır. Bu münasebetle fiyat ve kredi politikamız üzerinde biraz durma&ta fayda görmek
teyiz. 

A) Fiyat politikası. İç piyasalarımızdaki fiyat hareketlerinin tanzimi ve fiyat istikrarı sağlan
ması mevzuu iki cephe arz etmektedir. 

I - Devlet müdahalesi ile fiyat teşekkülüne âmil olmak. Çeşitli ofisler vasıtasiyle fiyat ayar
lanması ve desteklenmesi yapılmak suretiyle bir taraftan istihsal teşvik edilmekte (Toprak Mah
sulleri Ofisinin Endirekt primlerle zirai istihsalin teşviki gibi) ve bir taraftan da ihâzı maddelerin 
istihlâkinden fiyat istikrarı sağlamakta (Et Balık Kurumu ve Petrol Ofisi gibi) ve nihayet is
tihsal ve ihracatı teşvik maksadiyle Tarım kooperatiflerine ve Tekel idaresine müdahale mubayaa
ları yaptırılmak suretiyle fiyat desteklemesi yapılmaktadır, * 
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Bunların dışında devlet sınai istihsalinde takip olunan ve İşletmeler Vekâleti fonksiyonları 

iheyânlnda bulunan bir sınai fiyat politikası da mevcuttur. Bu münasebetle müdahale mubayaa
ları ve hevzin fonu üzerinde de kısaca tevekkuf etmekte fay<Sa vardır. Fisko, Tariş ve Çuka gibi 
ortakları kırk elli bini bulan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine hükümet müdahale vazife
leri vermiştir. Bunlar muayyen barem üzerinden müstahsıldan mubayaada bulunurlar. Ancak bu 
vazife dolayısiyle birliklerin zararı 100 milyon liraya baliğ olmakta ve bu zarar millî korunma 
fonuna intikal ettirilmedikçe birlikler bankalardan kredi hususunda faydalanamamakatdır. Bu
rmada müstahsilin korunması ciheti elbette haklı ve yerinde bir harekettir. Ancak müstaîısıla doğ
rudan doğruya prim veya sübvansiyon vermenin daha isabetli olacağı aşikârdır. 

Filhakika müdahale mubyaası ile fiyatların istenen bir seviyede tutulması bizi dünya fiyatla-
riyle bir hizada bulunmaktan alıkoymaktadır. Bu ise ihraç mallarımızın fiyatının yükselmesini 
ve bihnetice ithal mallarının yüksek fiyatla gelmesi ve bir pahalılık unsuru olmasını intacetmek-
tedir. Dünya pazarlarına çıkarken istihsal maliyetini düşürmek ve standardizasyona riayet Ve 
itina zaruretine burada sadece işaret etmekle iktifa ediyoruz. Tevzin fonuna gelince : Dış tica
ret rejimimiz istihsalin korunması ve ihracatın teşviki maksadiyle böyle bir fon tesis etmiş ise 
de tatbikatta bu fon lâyikiyle işliyememektedir. Evvelâ primli ihracat ithal malları fiyatlarında 
artırıcı bir tesir icra etmekte saniyen prim asil müstahsıldan ziyade ihracatçı tacire yaramakta
dır. En muvafık tedbir olarak dünya fiyatlariyle bir hizaya gelmek ve müstahsili koruyucu yar
dımlar için bir sistem düşünülmesi gerektiği mütalâasmdayız. 

t 
2) Fiyat kontrolü : îç piyasalardaki fiyat dalgalanmaları bakımından fiyat kontrolünün 

ehemmiyeti büyüktür. Gerek istihsal ve imal ve gerekse ithal edilen maddelerin istihlâke arzın
da normal fiyatlarla satılmasını sağlamak lâzımdır. Suni unsurlar karıştırılarak fiyatların şişi
rilmesini, istifçilik, karaborsacılık yollariyle istihlâki tazyik ederek iktisadi huzursuzluk yaratıl
masına tesirli bir şekilde Önliyecek tedbirle Millî Korunma Kanununa tevfikan çıkarılmış bulu
nan muhtelif koordinasyon kararlariyle tesbit edilmiş bulunmakta idi. Son defa 4 . 7 1 . 1951 
tarihinde kabul edilen ve daha önce çıkarılmıg olan 9 aded karar hükümlerini tek bir kararda 
tevhit ve ıslah eden K-951 sayılı Koordinasyon Kararı umumiyetle şu esasları ihtiva etmektedir: 

a) Muayyen maddeleri kâr hadlerine tâbi tutmak. 
b) Muayyen maddeleri tevzie tâbi tutmak. 

Her iki salâhiyetin İstimalinde Vekâletin kendi unsurları ile birlikte belediyeler ve ticaret ve 
iânayi odaları ve odalar birliği ile esnaf teşekkülleri tavzif eidilmi'ş bulunmaktadır. Kararnameye 
bağlı listedeki maddelerde hükümet istediği değişikliği yapabilecektir. Belediyelere sarih salâhiyet 
verilmiş ve etiket mecburiyeti tavzih ve tesbit edilmiştir. Etiketlere alış fiyatının konması mecburi
yi! vatandaşların fiyat kontrolüne iştiraki bakımından psikolojik olduğu kadar müspet neticeler 
alınmasını muvakkaten sağlamıştır. 

Fiyat kontrölunda Vekâletin - belediyeler ve meslek teşekkülleri ile işbirliği halinde hareket et-
Mesini müspet bir adım saymak icabeder. Bunun yânında müstehlikin de bu murakabeye anlayış 
've ilgi ile iştirak jstmesi ve fırsatçılara tesirli bir mukavemet göstermesinin faydasına işaret etmek 
yerinde olur, 

Memleketimizde müstehlikin piyasa suiistimallerine karşı umumiyetle pasif davrandığı bir vakıa
dır. 

Fiyat kontrolünün tesiri bakımından iç ve dış piyasalardaki fiyat hareketlerini takip ve etüd 
etmek, toplanan mâmulâtı değerlendirmek ve istihsal Ve istihlâk maddelerinin stok ve envanter so-
rumlariyle İlgilenmek zarureti üzerinde durulmalıdır 

Halen îç Ticaret Umum Müdürlüğü bünyesindeki etüd bürosu ihtisas kadrolarının ve yetişmiş 
elemanların mevcut olmaması hasebiyle böyle bir fonksiyonu eda edememektedir. 

Fiyat istikrarına matuf tedbirlerden bahsettikten sonra hayat pahalılığı meselesine de kısaca te-
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mas ve işaret etmek faydalı olur. İthalâttaki zaruri daralma ve' hususiyle ithalâtın büyük kısmında 
istihsal için gerekli maddeleri ihtiva etmesi yukarda da zikredildiği gibi, artmış bulunan talebin ye
ter derecede karşılanamamasma sebep olmaktadır. Bu durumda istihsal ve ihracatın daha fazla a> 
tırarak ihtiyaçlarımızı tatmin hususunda imkânlarımızı genişletmek lâzımdır. Filhakika bâzı ihti
yaç maddelerinin mahdutlaşması fiyatlarda yukarıya doğru bir tazyik icrasiyle spekülatif faaliyet
lere âmil olmaktadır. Diğer taraftan gerek Devlet sektöründe ve gereksepshususi sektörde devamlı 
olarak artan yatırımlar ve geniş kredi hareketlerinin hızlandırdığı iktisadî faaliyetler neticesinde 
gelirlerde husule gelen artış, umumiyetle satmalma gücünü artırmıştır. Serbest kalan satmalma gü
cünün spekülatif faaliyetler sahasına akması fiyat artışlarında diğer bir âmil olmuştur. Bu durum
da istihlâke ayrılmıyan gelirlerin istihsal sahasına yatırılabilmesini sağlıyacak tasarruf ve yatı
rım tedbirlerinin alınması veya fizikal tedbirlerle bu gelirlerin bir kısmının sterilize edilmesi fi
yat istikrarına yardım edeb;lir. Müşahede edilen fiyat artışları ve dolayısiyle hayat pahalılığı bu
gün için endişe unsuru telâkki edilebilecek bir mahiyet arz etmemektedir. Ancak genişliyemiyen 
istihlâk imkânlarına mukabil emisyon artışı önlenemediği takdirde fiyatların bugünkünden daha 
yüksek seviyelere çıkması ihtimal dahilindedir. 

Bu münasebetle en çok tazyika mâruz bulunan dar gelirli sınıf üzerinde her zaman olduğu gibi 
dikkatle durulmakta devam edilmesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

B) Kredi politikası; iktisadi faaliyetlerin büyük bir inkişaf devresine girmiş bulunması kredi 
müesseselerinin de süratle gelişmesine âmil olmuştur Halen 54 e varan bankalar ve bunların her 
yıl artmakta olan şube ve ajanslarının tevzi ettiği krediler yekûnu 1954 te 4 574 000 000 lirayı 
bulmuştur, iktisadi kalkınmanın tahakkukunda kredi politikasının tesirleri büyüktür. Ancak kredi 
politikasını para politikası ile ahenkli yürütmek ve para hacmi üzerinde dikkatle durmak zaru-
rt-ti vardır. Kredi hareketlerine kısaca göz attığımızda şu durumu görmekteyiz : 

1. Zirai krediler - Nüfusunun 8/10 i çiftçi olan memleketimizde zirai kalkınmanın iktisa
di inkişafımıza esas teşkil ettiği düşünülürse bu sahada kredi tevziinin 1950 deki 410 milyon lira
lık seviyeden 1954 ün ilk yarısında 1 226 000 000 liraya çıkışındaki isabet ortaya çıkar. Filhakika 
bir taraftan istihsal ve ihracatımızı suretle artırmak diğer taraftan Türk köylüsünün emeğini de
ğerlendirmek ve bu suretle hayat seviyesini yükseltmek hususunda zirai kredilerin inkişafı müs
pet neticeler sağlamış bulunmaktadır. 

2. Ticari krediler - 1950 de 1 milyar lirayı aşan ticari krediler 1954 ün ilk yarısında 3 milyara 
varmış bulunmaktadır. Bilhassa hususi teşebbüslerin desteklenmesi ve iktisadi faaliyetlerin tesi
rine müteveecih bu çeşit kredilerin zirai ve sınai istihsal kredilerinden daha fazla olması, üzerin
de durulmasını icabettirmektedir. * 

Filhakika bu kredilerin iktisadi değerlerin yaratılmasına yani istihsale çevrilen kredilerin aksine 
kısmen spekülatif maksatlar için, meselâ emtia iddiharı (Bilhassa gıda maddeleri ve sair zaruri 
maddeler) veya arsa ve bina iktisabı gibi, kullanıldığı müşahede edilmektedir. Bunun fiyatlar üzeri
ne vâki tesirlerini dikkate alarak tevziinde gerekli tedbirlere tevessül etmek lâzımdır. 

3. Sınai krediler - Sınai istihsali teşvik edecek sınai kredilerin 1951 den itibaren gelişmekte ol
duğunu görmekteyiz. Bu gaye ile kurulan Sınai Kalkınma Bankasının 1954 Ekim sonuna kadar 
açtığı krediler 130 milyon liraya varmıştır. Bunun kifayetsizliğine işaret ettikten sonra ticari kredi
lerden bir kısmının sınai istihsal maksadiyle kullanıldığını belirtmek yerinde olur. Bu ise, sanaiye 
geniş ve sağlam kredi temin edecek ve hattâ sermaye piyasasının taazzuvuna intizaren bu, bir teşkilât 
vasıtasiyle tahakkuk ettirecek yerde, kısa vadeli kredilerle sanayiin finanse edilmesinin mahzur ve 
tehlikesi üzerinde gereken dikkatle durulmamış olduğunu ifade etmektedir. Sınai krediler mevzuun
da diğer mühim bir nokta da küçük sanayiin kalkınmasını teşvik edecek tedbirlerdir. Bu mevzu da 
küçük sanatların organizasyonu yanında bir işletme kredisi temini üzerinde mutlaka durmak lâzım
dır. Diğer taraftan sayıları artmakta bulunan esnaf kooperatiflerinin kredi ihtiyaçlarının daha ge
niş ölçüde karşılanması lüzumuna da bu vesile ile işaret etmek isteriz. 

Kredi politikası mevzuundaki müşahedelerimizi bitirirken son günlerde alman yerinde bir tedbir-
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den de bahsedelim. Hükümet bir kararname ile bir «Kredi Tevzi Komitesi» kurmuş, bulunmaktadır. 
Kredi politikası ile ilgili bir tedbir olarak bu komitenin kredi hareketlerinin düzenlenmesinde mü
essir olması beklenebilir. Bu münasebetle bir noktaya da işaret etmekte fayda görürüz: Kredi mevzu
unda İktisat ve Ticaret Vekâleti ile Maliye Vekâleti arasında gereken nispette bir koordinasyona rast
lanmamaktadır. 

Yabancı sermaye mev^ıu - İktisadi kalkınmamızda yerli sermaye ile iş birliği yapmak suretiyle 
yardımcı olması beklenen yabancı sermayenin 6224 sayılı Teşvik Kanunundan faydalanılarak mem
lekete daha artan nispetlerde girdiği ve bilhassa sınai istihsalde müspet tesirler icra ettiği görül
mektedir. Vâki taleplerden 76 milyon liralığı kabul edilmiş ve 35 milyon liralığı da tetkikte bulun
maktadır. Bu miktara tekabül eden yerli iştirakler ise 125 milyon liralık bir yatırım hacmma var
mıştır. Memleketin iktisadi inkişafına hadim olmak üzere gelen yabancı sermayenin bilhansıa 
istihsal ve ihracatı artıran ve ithalâtı azaltan veyaşama standartını yükselten faaliyetlere tahsi
sine itina gösterilmektedir. Diğer taraftan, bâzı kombinazonlarla ticaret rejimimizden kurtulmak 
ve kamufle ithalâtı önlemek hususunda da komite teyakkuz göstermektedir. Burada sermayenin 
tatbikatta sıeyyaliyete ihtiyaç gösterdiğine de işaret etmek faydalı olur. Yabancı sermayenin işti
rakiyle kurulmuş hususi teşebbüslerin ihtiyaçları bakımından dış tediyelerde kolaylığa mazhnı 
kılınması gerekmektedir. 

Sigortalar - Teknik bir mevzu olan sigortacılığımızın gelişmesine mütaallik bâzı hususları işaret 
etmekle iktifa edeceğiz. Yangın, nakliyat, kaza ve hayat branşlarındaki tahsil olunan prim yekûnu 
1950 de 29 milyon civarında iken 1953 te 49 milyona baliğ olmuştur. Büyük bir iktisadi kalkınma 
içerisinde sigortacılığımız cılız bir manzara arz etmektedir. Filhakika aynı devrelerde sigorta 
kârlarının yani asıl meslekî kârların düşük olduğu ve spekülatif kârlar temini (Gayrimenkull'er-
den mütevellit cihete gidildiği görülmektedir. Diğer taraftan, ileri iktisadi bünyelerde olduğu üzere 
sigortacılığın millî tasarruf bakımından haiz olduğu ehemmiyet ve artan gelirlerin tasarrufa 
kanalize edilmesindeki müspet rol üzerinde henüz lâyikı veçhile durulmuş değildir. 

Sigorta kanunumuz eskimiş olduğu için gerekli yeni tasarı üzerinde çalışmalar ilerlemiş1 durum
dadır. Bu meyanda zirai istihsal bakımından çok ehemmiyet arz eden zirai sigorta mevzuunun ele 
alınmış olduğuna işaret etmek isteriz. Şimdilik dolu, don, seylap ve kuraklık mevzularma şâmil 
olmak ve bölge tatbik edilmek üzere tasarlanan zirai sigortanın ilk merhalede 30 milyon lira ola
rak hesabedilen portesi şirketleri ürkütmüş ve hazine de yardıma! yanaşmamıştır. Bu hayati 
sigortanın Devlet eliyle tesisi ve bunun için d'e Amerika ve İsviçre'de olduğu üzere hazine yar
dımının temini zarureti vardır. Trafik Kanunu gereğince yapılması gereken trafik sigortasının 
tatbikatını da düzenlemek gerekmektedir. Sigortacılığımızın inkişafı imkânlarını süratle ihzar ve 
ikmal ve varsa mânilerin bertaraf edilmesi ve başta zirai sigorta olmak üzere, iktisadi ve içtimai 
nizamla yakın ilgisi olan bu mevzular üzerinde ehemmiyetle durulması lüzumu aşikârdı. 

Sınai istihsal : 
Sınai istihsalin hemen bütün şubelerinde 1950 den bu yana mühim artışlar kaydedilmektedir. 

Buna rağmen yine 1950 den beri geniş mikyasta artmakta devam eden istihsal ve talep karşısında 
sınai istihsalde yeter rakamlardan henüz çok uzakta olduğumuza şüphe yoktur. Şeker, çimento ve 
pamuMu mensucat sanayiinde mmleketimizi yakın bir âtide ithalâttan müstağni kılabilecek şekilde 
inkişaflar vardır. Yabancı sermayenin katıldığı teşebbüslere gelince, bunların mevzuları içinde ih
tiyaçlarımızı tamamiyle karşılayabilmek yolunda büyük yatırımlara girmek için birer tecrübe ma
hiyetinden ileri bir mânâ taşımadığını kabul etmek lâzımdır. 

Sanayileşmemiz şu üç maksada göre tahakkuk yoluna girecektir : 
1. Tabiî ve zirai mahsullerimizi kıymetlendirmek için, 
2. İthal ettiğimiz mamullerin memleketimizde imalini temin için, 
3. İhracat için, 
Birinci maksat için büyük yatırımlara girişilmiş bulunduğu söylenebilir. Yukarda zikrettiğimiz 

üzere pamuklu, şeker ve çimento sanayiinde istihsal tatminkâr bir seviyeye ulaşmak yolundadır. 
Bunun yanında diğer çeşitli mahsullerimizi değe ilendirecek sınai tesislere büyük ihtiyacımız oldu-
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ğunu ehemmiyetle kaydetmemiz icabeder. Sadece ham madde ihracatçısı bir memleket olmaktan 
süratle ayrılmak durumunda olduğumuz dış ticarete ayrılan kısımdaki müşahedelerle tesbit olun# 
muş bulunuyor. İhracat maddelerimizden bir çoğunun işlenerek hiç olmazsa yarı mamul hale getiril
mesi zarureti vardır. 

ikinci maksat için hususi teşebbüsün yabancı sermayenin de iştiraki ile giriştiği faaliyet his olu
nur bir dereceye gelmiş bulunmaktadır. Tecrübelerin muvaffakiyeti nispetinde teşebbüslerin genişli-
yeceğinden şüphe edilmemek lâzımdır. 

Üçüncü maksada gelince : Bunun her şeyden evvel dünya maliyetleri ile alâkalı bir mevzu olduğu 
muhakkaktır. Bu bakımdan ihracata müteveccih büyük sanayiin rantabl bir şekilde teessüsü, bilhassa 
hlşaasına başlanan ve projeleri yapılıp ihaleye çıkarılmak üzere olan büyük hidro - elektrik santralleri
nin işletmeye açılmasına bağlı bulunmaktadır. Bu münasebetle, sanayileşmenin ve sanayimizde teknik 
ve ekonomik şartların bugünkü dünya anlayışına göre ıslahına matuf tedbirlerin geniş yatırımlara 
muhtaç bir mevzu olduğunu bir kere daha hatırlatmakta fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bu suretle, teknik ve kredi mevzularının hükümetçe süratle ele alınmasındaki zarureti be
lirtmiş oluyoruz. 

Sanayileşme mevzuunda bir ana sanayi kanununa acele ihtiyacımız olduğu gibi vekâlet bün
yesinde sanayi işleriyle ve bilhassa gerek devlet sanayii ve gerekse hususi sanayi arasında koor
dinasyon temini ile vazifeli teşkilâtın günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sürat ve takvi
yesi icabetmektedir. Ayrıca millî sanayiimiz için büyük bir finansman müessesesine de ihtiyaç 
vardır. 

Standardizasyon işleri : İhracatın kontrolü bakımından 9 mahsulümüz hakkında standardizas-
yon nizamnameleri tatbik edilmektedir. Ancak hububat ve narenciye mevzularında istihsalden 
itibaren standardizasyonu temin hususunda yapılan çalışmalar da muvaffakiyete ulaştığı zaman 
bunun ihracatımız üzerinde müspet tesirleri görülecektir. Senede takriben. 500 milyon lira değe
rinde ihracatın kontrolü yapılmaktadır. Bu mevzuda teşkilâtın kifayetsizliğine ve bilhassa tek 
kontrolör istihdamının mahzuruna işaret etmek isteriz. 

Standardizasyon bakımından Odalar Birliği tarafından bir «Standardizasyon Enstitüsü» ku
rulmuş ve önce sanayide bu mesele ele alınmıştır. Ancak, vekâlette bu mevzulardaki çalışma
lar hakkında bilgi mevcut olmadığı gibi Odalar Birliğinden de, müraeatımıza rağmen, gerekli 
bilgi verilmemiştir. 

Maden işleri : Tabiî kaynaklarımız arasında ehemmiyetli bir yer işgal eden madenlerimizin 
istihsalinde bir inkişaf müşahede edilmektedir. Yeni Maden Kanunu ile madenler üzerinde âmme 
mülkiyeti prensibi muhafaza olunmakla beraber maden arayıcı ve işletmecilerinin hakları vuzuh
la belirtilmiş ve bu hakların tedavül imkân teinin olunmuş ve madenciliği teşvik edici hükümler 
konmuştur. • 

Maden politikasının yürütülmesinde, vekâletin vazifelerini lâyıkı veçhile ifa edememesini ihti
sas kadrolarının noksanı, teşkilâtın kifayetsizliği ve teknik eleman çalıştırılamaması hususla-* 
riyle izah kabildir. İktisadi inkişaflar muvazi olarak çok artmış bulunan iş hacmi karşısında teş
kilâtın süratle takviyesi ve halen Btibanktan ödünç eleman alınması gibi tecvizi mümkün ol-
mıyan çareler yerine esaslı tedbirlerin alınması gerektiğine işaret etmek isteriz. 

Madenciliğimizde hususi teşebbüsün teşvik ve korunmasına aynı itina ile devam olunması, iş
letmelerin malzeme ve kredi ihtiyaçları üzerinde ehemmiyetle durulması lüzumunu belirtiriz. 

Müşahadelerimizi burada bitirirken tetkiklerimiz esnasında bize gösterilmiş olan kolaylıklar
dan dolayı teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Vekâlet çalışmalarına hâkim olan anlayış ve gay
ret ve titizliği kaydetmekten memnunluk duyarız. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 1955 yılı bütçe teklifine dair raporumuzu Yüksek Encümenimi
zin tensibine saygı ile arz ederiz. 

Antalya Mebusu Balıkesir Mebusu Gazianteb Mebusu Urfa Mebusu 
K, Akmantar M. E. Timurta§ E. Cenanı Dr. F. Ergin 
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— 300 — İktisat ve Ticaret Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Vekil tahsisatı 5 400 5 400 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 12 000 

11 
12 

21 
22 

202 
11 
12 

203 
11 

12 

Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hjzmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 761 600 

1 753 110 
1 

1 

3 514 712 

279 300 

203 400 

482 700 

100 000 

400 000 

500 000 

2 202 000 

2 041 860 
6 565 

1 

4 250 426 

349 875 

254 250 

604 125 

125 000 
-. 

500 000 

625 000 

2 202 000 

2 041 860 
6 565 

1 

4 250 426 

349 875 

254 250 

604 125 

125 000 

500 000 

625 000 



İktisat ve Ticaret Vekaleti _ 301 — 

F. M. 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

I I - Başka haklar 
4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı • 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar ölüm yardı
mı 
Yakacak zammı 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

46 000 

37 000 

5 000 

3 000 

4 000 

3 000 
360 

1955 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

' 46 000 

37 000 

5 000 
• 

3 000 

4 000 

3 000 
360 

için 
Encümende 

kabul edilen 
Lira 

46 000 

37 000 

5 000 

3 000 

4 000 

3 000 
360 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 3 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 

Fasıl yekûnu 98 360 98 360 98 360 

301 

10 
20 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 

183 595 
2 100 

4 784 467 

15 000 
3 500 

184 545 
2 100 

5 764 557 

15 000 
3 500 

184 545 
2 100 

5 764 557 

15 000 
3 500 



İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

305 Vilâyetler kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

95 000 

70 000 
10 000 

11 000 
73 000 
83 000 
28 000 

25 000 

95 000 

220 000 

100 000 
6 000 

22 000 
150 000 
156 500 
28 000 

25 000 

381 500 

F. 

302 

303 
304 

M. 

30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Demirbaş 
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 masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
5 000 
1 500 
2 500 

31 500 

8 000 
6 500 
7 000 
8 000 
7 000 
8 000 

44 500 

16 000 

33 000 

18 000 
30 000 
14 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 
5 000 
3 000 
2 500 

33 000 

8 000 
6 500 
7 000 . 
8 000 
7 000 
8 000 

44 500 

20 000 

33 000 

18 000 
30 000 
14 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 
5 000 
3 000 
2 500 

33 000 

8 000 
6 500 
7 000 
8 000 
7 000 
8 000 

44 500 

20 000 

33 000 

18 000 
30 000 
14 000 

95 000 

100 000 
6 000 

22 000 
150 000 
156 500 
28 000 

25 000 

381 500 



İktisat ve Tiearet Vekâleti — 308 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 
12 

309 
11 

12 

21 

22 

.. . 

310 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
90 
91 
92 
99 

Merkez 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
ler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Ticaret ateşelikleri masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon mas
rafları 
Kira bedeli 
Ziyafet masrafları 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Basılı kâğıt ve defterler 

Fasıl yekûnu 

10 000 

8 000 

18 000 

2 000 

2 500 

1 000 

500 

6 000 

7 500 
3 000 
4 000 

30, 000 
3 500 
5 000 

24 000 
80 000 
20 000 
50 000 
20 000 
2 000 

249 000 

10 000 

8 000 

18 000 

2 000 

1 000 

1 000 

500 

4 500 

8 500 
5 000 
5 000 

35 000 
4 000 
6 000 

28 000 
100 000 
20 000 
55 000 
20 000 
3 000 

289 500 

10 000 

8 000 

18 000 

2 000 
* 

1 000 

1 000 

500 

4 500 

8 500 
5 000 
5 000 

35 000 
4 000 
6 000 

28 000 
100 000 
20 000 
55 000 
20 000 
3 000 

289 500 

Üçüncü kısım yekûnu 760 000 992 000 992 000 



— 304 — İktisat ve Ticaret Vekâleti 
1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

403 
408 

418 

419 

422 

451 
10 
20 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
6224 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre yapılacak 
ödemeler 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları masrafları 
Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
masrafları 
Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

-

10 000 

0 

13 500 

16 500 

200 000 

34 000 
15 000 

49 000 

10 000 

0 

13 500 

16 500 

270 000 

24 000 
15 000 

39 000 

10 000 

21 600 

13 500 

16 500 

270 000 

24 000 
25 000 

49 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 5 000 68 567 76 067 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 40 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 45 000 108 567 116 067 

457 îç kongreler masrafları 1 500 1 500 1 500 
458 Sergi masrafları 

10 iştirak edilecek dış sergiler 75 000 300 000 300 000 
20 Ecnebi memleketlerde açılacak 

numune meşherleri 1 1 1 

Fasıl yekûnu 75 001 300 001 300 001 

Dördüncü kısmı yekûnu 410 50,1 759 068 798 168 



İktisat ve Ticaret Vekâleti — 305 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1950 - 1953 yılları borçları 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

15 000 10 000 10 000 

7 500 
500 

8 000 

23 000 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Et ve Balık Kurumuna yardım 800 000 800 000 800 000 

Altıncı kısım yekûnu 800 000 800 000 800 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 400 
4 784 467 

760 000 
410 501 

23 000 
800 000 

6 783 368 

5 400 
5 764 557 

992 000 
759 068 

15 500 
800 000 

8 336 525 

12 000 
5 764 557 

992 000 
798 168 

15 500 
800 000 

8 382 225 



iktisat ve Ticaret Vekâleti 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

1 - Onarmalar 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
lan makina, alet ve vasıtalar 
onarımı 2 000 2 000 2 000 

I I - Satrnalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Tahlil ve Ölçüler lâboratuvar-
ları için satın alınacak makina 
ve alet ve malzemeler 60 000 10 000 10 000 
Sanat modelleri satın alınması 
ve dağıtılması masraflan 600 000 600 000 600 000 
Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna yardım 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Yatırımlar yekûnu 5 662 000 5 612 000 5 612 000 

Taşıt mubayaası için (Mali
ye Bütçesine) " 12 000 15 000 0 



33 - Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti 



Rapor 
15 .1 . 1955 

Bütçe Encümeni Yüksek Riyasetine 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet Vekâletinin 1955 yılı bütçesi tarafımdan tetkik edildi. 

1955 yılı bütçesi bir evvelki yılı bütçesine nazaran (18 639 175) liralık bir fazlalık göstermek
tedir. 

Yıl 

1954 
1955 

A/ l 

105 593 179 
131 530 435 

Yatırımlar 

24 233 800 
16 735 000 

Yekûn 

129 826 179 
148 265 435 

Şekli zahirîde mevcut görünen bu artış hasta ve talebe rasyonlarımn artırılmış bulunması, 
memur maaşlarına yapılan % 25 nispetindeki zamma ancak tekabül etmekte ve hizmetlerin inki
şafı bakımından hakiki bir artış mevcut bulunmadığı gibi bilâkis azalmış bulunmaktadır. 

427/10 — Devlet Hastahaneleri 
1954 bütçesiyle 

kabul edilen 
ödenekler 

1955 bütçesiyle 
teklif edilen 

Fazlalık 
fark 

Rasyon farkı (Umumi yatak) 
(Verem ) 

İlâve yatak farkı (Sair yatak) 
(Verem ) 

Yeniden tesisler (Umumi, verem ve personel) 
Kadro farkı (Talebe ) 

(Personel) 
Tesis masrafları (Genel olarak) 

427/40 — Sağlık Merkezleri : 
Rasyon farkı 
İlâve yatak farkı 
Yeniden tesis 
Kadro farkı (personel) 
Tesis masrafı 

13 383 000 
8 121 067 

— 
— 
— 

571 480 
5 710 635 

1 236 620 
— 
— 

1 521 799 
— 

15 772 000 
9 573 220 

—. 
— 
— 

689 850 
6 612 741 

1 939 245 
— 
— 

İ 163 580 
— 

2 389 000 
1 452 000 

602 250 
219 000 
580 752 
118 000 
902 106 

1 395 220 

7 658 32S 

702 625 
— 

267 300 
358 215 
675 000 

2 003 140 
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427/50 — Doğum ve Çocuk Bakımevleri 
Rasyon farkı 
ilâve yatak farkı 
Yeni tesis 

^ öğrenci (Rasyonedir) 
^Personel (Rasyonedir) 

1 289 8.40 
— 
— 

756 000 
326 455 

1 549 790 
— 
—. 

81 000 
366 022 

259 950 
—. 
— 

5 400 
39 567 

304 917 

Maaş farkları 

Kanuni zamlar 6 216 478 
Tahsisat 12 484 250 
Kadro farkından mütevellit ilâve 
tahsisat 1 532 090 

20 232 818 

Genel toplam 

427/10 Hastaneler 7 658 328 
427/40 Sağlık merkezleri 2 005 140 
427/50 Doğum evleri 304 917 

Maaş farkları 20 232 818 

30 199 203 

1950 iktidar değişikliğinden sonra girişilen hizmet ve tahsisat vüsatini ve artımını 1951 -1952 
1953 ve 1954 bütçelerinde memnuniyetle görmekteyiz. 

Yıl 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1950 y 

A/l 
51 867 712 
54 292 917 
67 741 636 
87 356 224 
105 593 179 
131 530 179 

e nazaran 1954 bütçes 

Yatırımlar 

5 041 196 
4 037 610 
20 291 003 
26 688 722 
24 233 000 
16 735 000 

inde kaydedilen artış 

-
Yekûn 

56 908 908 
58 330 527 
88 032 639 
114 044 846 
129 826 179 
148 265 435 

yekûnu 

Bir evvelki yıla 
nazaran artış 

1 421 619 
29 702 112 
26 012 307 
15 761 233 

+ 18 639 360 

91 356 423 

Dünyanın medeni memleketlerinde sağlık hizmetleri bütçesi umumi bütçenin % 10 - 20 si arasın
da iken memleketimizin içinde bulunduğu çeşitli bakımdan gayrimüsait şartlar muvacehesinde bu 
nispetin asla dûn olmaması ieabettiğini evvelki yıl bütçeleri raporlarında İsrarla işaret ve temenni 
etmiş olmamıza rağmen Sağlık Vekâletimizin bütçesinin tanziminde hükümetçe teklif edilen nispet 
bir türlü (% 4,93) ün üstüne çıkarılamamış bulunduğunu 1955 de üzüntü ile görmekteyiz. 

Memleketimizin sağlık şart ve hizmetlerinin - kaydedilen büyük inkişaflara rağmen - ne de
rece kötü ve gayrimüsait bir halde bulunduğunu tebarüz ettirmek için birkaç istatistiki malûmat 
vermeyi faideli buluruz : 
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ölüm nispeti 

M e m l e k e t 1000 nüfusta ölüm 

İsrail (1950) 
Holanda 
Norveç, Danimarka, Kanada 
Yugoslavya, Bulgaristan (1947) 
Cezayir müslümanları arasında (1949) 
Hindistan 
Türkiye 

6,5 
7,5 
9 

13-13,5 
15 
16 
20 

Bir yaşından aşağı çocuklarda ölüm nispeti 

M e m l e k e t 
12 aylığa kadar 

1000 çoc. ölüm sayısı 

isveç (1920) 21 
Eskişehir (1953) 129 
Beypazarı (1953) 158 

Verem ve zatürrieden telefat (100 000 nüfusta) 

M e m l e k e t Verem Zatürrie 

Amerika B. D. 
» > 

Türkiye 

(1900) 
(1949) 
(1951) 

200 
28 

219 

202 
38 

204 

Bu istatistiğe nazaran 22 000 000 nüfuslu Türkiye'nin veremden bir yılda verdiği zayiat 
000 buna mukabil 150 000 000 nüfuslu Amerika'nııi 15 sene evvelki verem zayiatı 42 000 dir. 

Yaş guruplarına göre nüfus nispeti 

Memleket 20 yaşma kadar 20-44 44 den yukarı 

Amerika B. D. (1880) % 48,1 % 35,9 % 16 
Türkiye (1950) % 49,3 % 33,6 % 17,1 
Amerika B. D. (1940) % 34,5 % 39 % 26,5 

Bütün bu rakamlar göstermedir ki, Türk milletinin içinde bulunduğu hayat şartları son derece 
iptidai ve gayrimüsait, sağlık hizmetleri kifayetsil ve bu yüzden nüfusça zayiatımız çok ağırdır. 

Bütçe fasıl ve maddelerine konan tahsisat kanunlarına ve mevzuata uygun normal tahsisattan 
ibarettir. Her fasıl üzerinde ayrı ayrı durarak esasen tasarıda mevcut izahları tekrarlamaya lüzum 
görmüyorum. 

Sağlık müesseseleri : 

Sağlık müesseselerimiz bahşedilen imkânlarla mütenasip olarak dört yıl içinde oldukça ehemmiyet
li inkişaflar kaydetmiş bulunmaktadır. Halen Sağlık Vekâletine bağlı 93 Devlet, 64 verem, 20 tra
hom, 2 kuduz, 19 doğumevi olmak üzere 198 müessesede 21 703 hasta yatağı mevcut bulunmakta
dır. 
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Bunlardan başka belediyelere hususi ve resmî teşekküllere ve şahıslara ait 111 müessesede de 

10 164 hasta yatağı vardır. Daha ziyade koruyucu hekimlik sahasında çalışmakta olan 139 aded sağ
lık merkezindeki 1 490 yatak bu hesabın dışındadır. 

Türkiye'de hastane ve yatak durumu 

Aded 

93 
64 
19 
139 
2 
20 

337 
Aded 

12 
8 
2 
16 
14 
4 
6 
40 
9 

448 

Yatak 

13 095 
6 557 
1 646 
1 490 

75 
330 

23 193 
Yatak 

2 431 
1 167 
110 

2 918 
587 
363 
901 

1 050 
637 

33 357 

Dispanserler 
Aded Yatak 

Muayene evleri (Devlete aittir) 
Belediye dispanserleri 
özel idare » 
îş yerleri » 
Dernekler » 
Ekalliyet » 
Ecnebiler » 
Devlete ait verem » 
Derneklere ait » » 

469 2 004 

Umumi yekûn 917 35 361 

Bu listenin tetkikinden anlaşılacağı üzere halen memleketimizde hali faaliyette ceman 33 357 
hasta yatağı mevcut görülmektedir. Darülaceze çocuk yuvaları ve muattal halde bulunan Devlete 
ait muayene evleri bunlardan t'enzil edilirse asıl faaliyette bulunan hasta yatak sayısının 30 000 

Devlet ve numune hastaneleri 
Verem hstaneleri 
Doğum evleri 
Sağlık merkezleri 
Kuduz hastaneleri 
Trahom » 

Belediye hastaneleri 
Belediyeye ait darülacezeler 
Belediyeye ait çocuk yuvalan 
Diğer vekâletlere ait hastaneler 
îş yerlerine ait hastaneler 
Derneklere ait » 
Ekalliyetlere ait » 
Şahıslara, ait » 
Yabancılara ait » 

185 925 
42 135 
61 315 
.71 629 
21 — 
7 — 
4 — 
40 — 
38 — 
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raddelerinde olduğu görülür. Bu sayının nüfusumuza nispeti halinde 10 000 nüfusa 13 yatak düş
mektedir. Hasta yatağı sayısının nüfusa nispetinin medeni âlemde vâsıl olduğu mertebe şöyledir: 

10 000 nüfusa düşen hasta 
Memleket yatağı sayısı 

Batı Almanya, ingiltere, Finlandiya 100 - 160 
Amerika, Yenizelânda, İsrail - G-. Afrika 50 - 100 
Yugoslavya, Yunan, Bulgaristan . 2 0 - 5 0 
Türkiye 13 

Dünya Sağlık Teşkilâtının, iktisadi bakımlardan inkişaf edememiş memleketler için kabul et
tiği nispet 10 000 nüfusa 30 hasta yatağıdır. 

Memleketimizde de bu nispete süratle ulaşılmasını temin için her türlü fedakârlığı göze almak 
lâzımdır. Bu mevzuda Muhterem Sağlık Vekili Dr. Behçet Uz'un hazırladığı millî sağlık pro
gramını tâkdirlik ve hayranlıkla karşılamamak, alkışlamamak mümkün değildir. Hiçbir hayale 
kapılmadan memleketimizin imkân ve ihtiyaçlarının çok güzel bir etüdü mahsulü olan bu progra
ma göre memleketimizde hasta yatağı sayısı bütün satıh vatana mütevazin bir şekilde dağı
tılmak şartiyle 80 000 e çıkarılacaktır. Milletimizin sıhhati bakımından büyük kazançlar sağ-
lıyacak oaln bu projenin tahakkuku halinde bu vatana en büyük bir hizmeti yapmış olmanın 
şerefi içinde X ncu Devre Büyük Millet Meclisinin adı tarihe geçecektir. 

Programın hemen önümüzdeki yıl bütçesinden itibaren yürürlüğe girebilmesini, Sağlık Baka
nının hükümet hezdinde, Bütçe Encümeni muhterem âzalarının da Büyük Millet Meclisi içinde bu 
dâvanın birer muakkibi olmalarını temenni ederim. 

Verem hastane ve dispanserleri : 

1950 yılında 18 müessese halinde 2 107 yatağa malik olan verem hastaneleri 4 yılın enerjik bir 
mesaisi sayesinde 64 müessesede 6 557 yatak seviyesine çıkarılmıştır. 

1955 yılı içinde ilâvesi düşünülen verem yatağı sayısı 720 dir. Ayrıca devlete ait 40 ve der
neklere ait 38 ceman 78 aded de verem dispanserimiz mevcuttur. 

Memleketimizdeki verem sanatoryumlarının sayısı 9, yatak adedi 1 754, prenvantoryum sa
yısı 7, yatak adedi 897 dir. Bu yatakların vekâlete ait olanları yukardaki verem umumi yatak 
sayısına dâhildir. 

Sağlık merkezleri : >: 

Türkiye'de ilk sağlık merkezi 1937 yılında Etimesgut'da kurulmuş ve bu müessese 1942 yılma 
kadar tek sağık merkezi olarak kalmıştır. 1942 den 1950 yılma kadar sağlık merkezi sayısı (22) ye 
çıkarılmıştır. 1951 yılından itibaren esaslı bir programa istinaden ele alman sağlık merkezleri sür
atle bir inkişaf göstermiş bulunmaktadır. 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Sağlık merkezi 
adedi 

22 
36 
90 
119 
139 

Yatak a< 

220 
360 
900 

1 190 
1 490 

Sağlık merkezleri sağlık hizmetlerine büyük merkezlerden uzakx memleketin en ücra köşelerine, 
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muvasala imkânları mahdud kasabalarımıza kadar götürmek bakımından memleketimiz için hakikaten 
ideal müesseselerdir. Fakat burada hemen sunuda ilâve etmek lâzımdır ki bugünkü halleriyle mev
cut sağlık merkezlerinin büyük bir kısmı eski Hükümet tabipliği dispanserlerine, verimli hizmet ba
kımından hemen hemen hiçbir şey ilâve etmemiş bir durumdadırlar. Binalar mükemmel, alât ve 
malzeme en pahalı ve parlak cilâlı cinsindendir. Kadrolar kabarık ve her türlü tahsisat boldur. Hattâ 
ekserisinin garajlarında yepyeni ambulansları da mevcuttur ki müessesenin yegâne faydalı unsuru 
olan bu vasıtalardır. Çünkü bunlar kasaba ve köylerdeki hastaları alıp vilâyet hastanelerine götür
mektedir. Bunun haricinde sağlık merkezlerinin verimini kısır olarak ifade etmek mümkündür. 

Hizmetteki bu verimsizliğin tek sebebi elemansızlıktır. Kuruluş plânlarında iki mütehassıs ta
bibin idaresinde asgari (10) hasta yatağı bulunan bu müesseseler mektepten yeni mezun ,olmuş ve 
tatbiki tababet hakkında bilgi ve kifayetleri asgari mertebede bulunan tecrübesiz hekimlerin idare
sine tevdi edilmektedir. Durum bu olunca elbette ki, bu müesseselerde bir ameliyat, bir doğum 
yapmak lâboratuvar ve röntgen muayenesi gerektiren bir tedavi yapmak imkânı mevcut olamaz 
ve halkın itimadını kazanamaz. Bu itibarla bu parlak proje uğrunda harcanan milyonlar heba ol
muştur, denmezse bile âtıl haldedir, demek hakikati ifade etmektir. 

Asıl bizi üzüntüye götüren hal sağlık Vekâletinin bu müesseselerin muhtaç bulunduğu mütehas
sıs tabipleri temin etmek, yetiştirmek için istikbale muzaf bir proje ve hazırlığa malik olmayışıdır. 
Hali faaliyetteki (139) a ilâveten şehir tipi 23, sene sonuna kadar açılacaklar (12) ve hali inşa
atta olanlar (109), 1955 te inşa edilecek olanlar (19) la birlikte (302) ye varacak olan sağlık mer
kezleri sayısının kazalarımızın sayısı olan 493 e ulaştırmak için seve seve verdiğimiz milyonlara rağ
men arz ettiğimiz sebeplerden dolayı sağlık merkezinin hali ve istikbali memnunluk verici değil
dir. 

Hedefimiz olan 500 sağlık merkezi için gerekli ,olan 1000 aded, hizmetin icaplarına göre yetiş
tirilmiş hekimi hazırlamak işine bugüne kadar girişilmeli idi. Memleketimizin bugün içinde bulun
duğu şartlarla bu sayıda mütehassıs yetiştirmek muhal olmak şöyle dursun bilâkis kısa zamanda 
temini pekâlâ mümkün olan bir şeydir. 

Her yıl 250 hekim ayırıp mevcut hastanelerimize ihtisasa terketmek suretiyle bu çok mühim 
dâvayı beş altı sene içinde kökünden halletmek mümkündür. Talip çıkar mı, diye bir mesele mev-
zuubahis bile değildir. Vekâletin istiyeceği 250 namzate karşılık talip sayısı en az bin olacaktır. 

Bu işin malî portesi yılda 1 - 2 milyonun içindedir. 100 küsur milyon liralık bir bütçenin için
den bir iki milyonu ayırmak mesele değildir. Her ne kadar sayın Behçet Uz'un millî sağlık prog
ramında eleman yetiştirilmesi işi de derpiş edilmiş ise de hizmetin esasına taallûk eden bu mevzu
da derhal faaliyete geçmek ve dakika fevt etmemek lâzımdır. Bunun içinde bütçenin alâkalı fasıl
larına kâfi miktarda tahsisat konmasını teklif ederim. 

Hıfzıssıhha Enstitüleri : 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsüne ilâveten 1954 yılında Diyarbakır'da ve bu yıl bütçesinden veri

len tahsisatla biri Samsun diğeri Erzurum'da inşa edilecek yeni iki hıfzıssıhha enstitüsü isabetli bir 
kararın mahsulleridir. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede koryucu sağlık ekiplerinin esliha ve mühim
matını imâl edecek olan bu müesseselerin kısa zamanda ikmal ve faaliyete" geçirilmesini temenniye 
şayan buluruz. 

Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü randıman bakımından bugüne kadar Türkiye'de kurulmuş müesse
selerin bir numaralısı olarak takdire şayan hizmetlerine devam etmektedir. Bir sene içinde 7 800 000 
dozluk çiçek aşısı, (6 000 000) dozluk diğer aşıl-ır ve 871 litre antijen 3 472 litre serum istihsal 
eden bu müessesenin istihsalât yekûnu (90 000) litreyi geçmektedir. Bu istihsalâtm Vekiller He
yetince tesbit olunan fiyatlarına göre (188 000) liralık kısmı ücretle (2 393 000) liralık kısmı 
ise meccani olarak halkımıza intikal etmektedir. Bu aşı ve serumları dışardan temin etmek mecbu
riyetinde kalmış olsaydık harice vermek mecburiyetinde kalacağımız döviz (Ecnebi piyasa rayiç
leri göz önünde tutularak) 20 000 000 liranın üstünde olurdu. 
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Bütün bu kıymetli semerelere mukabil merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünün yıllık genel gideri 

900 000 liradır. 

Müesseseye bağlı beynelmilel vasfı haiz ve dünya sağlık teşkilâtından yardım gören B. C. G. lâ-
boratuvarı ve serolojik frengi teşhisi lâboratuvarma ilâveten yeniden inşa edilmekte olan Enfluenza 
aşısı lâboratuvarlarınm da süratle ikmali ve hariçten getirilecek cihazlarının bedeli olan 200 000 
liralık dövizin hükümetçe tercihan temini temenniye şayan görülmüştür. 

B. C. G. aşısı tatbikatı : 

Veremle mücadele ve korunmanın en kıymetli bir vasıtası olan B. C. G. tatbikatından olarak 
bugüne kadar memleketimizde (2 200 000) kişiye B. C. G. aşısı, 5,5 milyon kişiye Tuberculine 
testi, 5 milyona da kontrol yapılmıştır. 

Verem el'an memleketimizin sağlığım vahim derecede tehdit ve zarar iras eden bir hastalık
tır. Bu korkunç düşmanla mücadelenin kıymetli bir silâhı olan B. C. G. aşısı bugün dünyanın 
35 - 40 memleketinde beynelmilel bir teşkilât halinde yürütülmektedir. Polonya, îsveç, Norveç, 
Danimarka aşılamayı bitirmiş bulunmaktadırlar. Memleketimizde de tatbikat ve taramyı tevsi et
mek üzere bugün faaliyette bulunan 55 ekibi derhal 80 e çıkarmak lâzımdır. 

Bu ekiplerin emrinde Dünya Çocukları Koruma Teşkilâtının (Unieef) in verdiği 35 jip var
dır. Yine Unieef, 1955 yılı içinde 15 jip daha vereceğini bildirmiştir. 

Sayıları 55 ten 80 e çıkarılacak olan B. C. G. ekipleri için alâkalı fasıllara yeter tahsisat koy
mak lâzımdır. 

Sıtma savaş teşkilâtı : 

7 - 8 yıl evveline gelinceye kadar sıtma, milletimizin sıhhatini kemiren korkunç bir dev ha
linde idi. Kurulmuş olan sıtma savaş teşkilâtı ve alman tedbirler sayesinde şayanı şükrandır ki 
bugün sıtma, memleketimizde ehemmiyetini geniş bir mikyasta kaybetmiş ve tâli bir hastalık ha
line gelmiştir. 

Durum böyle salâha doğru geniş bir inkişaf ve değişiklik göstermiş olmasına rağmen Sıtma 
Savaş Teşkilâtı ilk seferberlik zamanındaki kadrolariyle, tam teşkilât ve tam tahsisatla çalışmak
tadır. 

Verem gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi, çocuk, doğum ve umumi tedavi müesseseleri gibi çeşitli 
dâva ve ihtiyaçları bulunan bir vekâletin ehemmiyetini bugün artık kaybetmiş bir mevzuu, tabiî 
hudutlarına irca etmemiş olmaması ve hâlâ milyonları cömertçe harcamakta devam etmesi ve bu 
hususa 1952 bütçe raporumuzda da işaret etmiş olmamıza rağmen vekâletin bir reaksiyon gös
termemiş olması cidden üzüntü ile kaydedilecek bir noktadır. 

Emrazı sâriye : 

Mücadele teşkilâtı kifayetsizdir. Sık sık gazetelerde okuduğumuz tifo vakaları, bu hastalığın 
memleketimizde siperadik bir intan halinde bulunduğu bir vakıadır. Emrazı sâriye teşkilâtının 
yalnız aşı tatbikatiyle yetinmiyerek portör aramak, yiyecek, içecek maddelerinin, içme suları
nın muayenelerini sıkı tutmak, pis bahçe sulariyle ilgilenmek ve kanalizasyon ıslahı gibi mevzu-
larla da meşgul olmalıdır. Bütün bu hizmetleri ifa ile mükellef olan bu teşkilâtın takviyesi lâ
zımdır. 

Teşkilât mevzuu : 

Sağlık Vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilâtı : 
Sıhhat müdürlükleri 
Hastane Teşkilâtı, 
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Sıtma Mücadele Teşkilâtı, 
Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Teşkilâtı, 
Zührevî Hastalıklarla Mücadele Teşkilâtı, 
Tramomla Mücadele Teşkilâtı, 
Veremle Mücadele Teşkilâtı, 

gibi her biri müstakil bir derebeylik halinde birbirleriyle irtibatı olmıyan çeşitli sıhhat teşekküllerine 
ayrılmıştır. 

Bütün bunlar, geniş bir serbesti ve salâhiyeti haiz bir sağlık müdürlüğünün emrinde tevhit edil
miş ve koordine bir çalışma nizamı içine alacak olan ve dört seneden beri ısrarlı temennilerle bekle
diğimiz Teşkilât Kanununun bugüne kadar Meclise getirilememiş olmasına bu sene de teessürle işa
ret etmek isteriz. 

Vekâlet bünyesinde münhal veya vekâletle idare edilen birjraç umum mülürlüğün kısa zamanda 
genç ve enerjik elemanlarla doldurulması da temenniye şayandır. 

Eczacılık: işleri : , 

Vekâlet eczacılık hizmetleri eleman bakımından sıkıntı içindedir. Müesseselerde mevcut 129 eczacı 
kadrosunun ancak 64 dü meşguldür. Umumi yekûnu 1 208 den ibaret olan Türkiye'leki eczacı sayısı 
memleket ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Yegâne membaı olan istanbul Üniversitesinin her sene 
verdiği 50 nin dûnundaki mezun ise zayiatı dahi karşılamaya kâfi değildir. Binaenaleyh süratle bir 
ikinci, hattâ üçüncü eczacı fakültesinin açılması için Sağlık Vekâletinin Hükümet nezdinde enerjik 
teşebbüslere geçmesi elzemdir. Bir eczacı fakültesinin teşkili büyük tahsisat,' bâzı imkânlar ve uzun 
zaman istediğine göre küçük şehir ve kasabalarımızın âcil olan eczacı ihtiyacını karşılamak üzere mem
leketin bir iki yerinde orta mektep mezunlarını alıp üç sene okutacak olan küçük eczacı mektep
leri açmayı üzerinle durulabilir bir tedbir olarak ara ederiz. I 

ileride fakültelerle memleketin ihtiyacı karşılandığı takdirde bu mektepler aynı zamanda çok 
lüzumlu olan ehliyetli ve diplomalı eczacı kalfası yetiştirilebilecektir. 

Sağlık Bankası : 

Memleketimizde ötedenberi ele alınmasını arzuladığımız sağlık sigortası mevzuunun vekâletin 
hazırladığı. Sağlık Bankası kanun tasarısı ile ele alınmış olduğu görülmektedir. Esasında mutabık 
olduğumuz bu teşebbüsün muteriz olduğumuz tarafları da vardır. Tarlamızın toprak tahlilleri ya
pılmadan rasat ölçüleri ve iklim şartları tesbit edilmeden büyük bir kredi ile tohum serpmiye benzet
tiğimiz böyle bir geniş teşebbüse mahdut ve ölçülü bâzı tecrübelerden sonra girişilmesinin daha ihti-
yatkârane bir hareket olacağı kanaatindeyiz. 

Sağlık Vekâleti bütçesinin aşağıda gösterilen miktarların ilâvesiyle kabulünü Yüksek Encüme
nin takdirlerine arz ederim. 

Diyarbakır Mebusu 
Dr. Yusuf Azizoğlu 

1955 Sağlık bütçesine ilâvesi teklif edilen tahsisat 

Lira 

600 000 
450 000 
60 000 

. 40 500 
213 096 

ihtisas yaptırılacak 400 lira aylıklı 250 tabibin ücret karşılığı (6 aylık) 
B. C. G. ekipleri yolluğuna ilâve 
B. C. G-. ekipleri taşıt masraflarına ilâve 
B. C. G. ekipleri şoför ücretlerine ilâve 
6447 sayılı Kanunla satmalınacak inşaat ve tesisat malzemesi birinci taksiti olarak 
Kızılaya ödenecek tahsisat 

1 363 596 Yekûn. ' < " - • - ' 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edîfon 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 5 400 5 400 12 000 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 837 800 2 620 500 2 620 500 
12 Vilâyetler memurları maaşı 31 490 350 42 389 050 42 389 050 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 500 1 875 1 875 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 20 000 12 500 12 500 
Fasıl yekûnu 33 349 650 45 023 925 45 023 925 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 544 200 709 125 709 125 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 11 809 650 15 502 625 15 502 625 
13 Stajyer köy sağlık memurları 

ücreti 200 000 78 750 78 750 # 

Fasıl yekûnu 12 553 850 16 290 500 16 290 500 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 189 600 243 600 243 600 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 50 000 60 000 60 000 
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F. M. 

207 

209 

210 
217 

301 

Tahsisatın nev'i 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 270 000 

6 000 

200 000 

4 000 

30 000 
44 000 

1955 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 270 000 

6 000 

200 000 

4 000 

30 000 
50 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 270 000 

6 000 

200 000 

4 000 

30 000 
50 000 

Fasıl yekûnu 1 604 000 1 620 000 1 620 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

4 500 4 500 4 500 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

2 523 722 
2 100 

403 864 

50 631 286 

4 500 
2 000 
4 000 

10 000 
6 000 

20 000 

46 500 

2 684 500 
2 100 

532 110 

66 401 235 

6 000 
6 000 
3 000 

13 000 
8 000 

20 000 

61 000 

2 684 500 
2 100 

532 110 

66 401 235 

• 

6 000 
6 000 
8 000 

13 000 
8 000 

20 000 

61 000 
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M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye^ 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl 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 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

34 000 
15 000 
30 000 
20 000 
16 000 
60 000 

175 000 

30 000 

60 000 

160 000 
20 000 
20 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

42 000 
30 000 
50 000 
30 000 
25 000 
80 000 

257 000 

35 000 

75 000 

170 000 
30 000 
25 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

42 000 
30 000 
50 000 
30 000 
25 000 
80 000 

257 000 

35 000 

75 000 

170 000 
30 000 
25 000 

Fasıl yekûnu 

11 
12 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

10 
20 
22 

23 

24 

25 

26 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş muvakkat vazife harcı
rahı 
Trahomla savaş muvakkat va
zife harcırahı 
Zührevi hastalıklarla savaş 
muvakkat vazife harcırahı 
Sıtma ile savaş muvakkat har
cırahı 
Veremle savaş muvakkat har
cırahı 

260 000 

2 000 
275 000 

277 000 

13 600 

325 000 
60 000 

300 000 

60 000 

75 000 

500 000 

325 000 

300 000 

2 000 
275 000 

277 000 

13 600 

400 000 
80 000 

350 000 

70 000 

85 000 

600 000 

570 000 

300 000 

1 

2 000 
275 000 

277 000 

13 600 

400 000 
80 000 

350 000 

70 000 

85 000 

600 000 

570 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

O Köy sağlık memurlariyle köy 
ebeleri muvakkat vazife har
cırahı 

30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

92- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
satınalınacak vasıta avansı 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

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 
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 masrafları 
46 Veremle savaş taşıt masrafları 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

300 000 0 0 
65 000 165 000 165 000 
20 000 20 000 20 000 

330 000 200 000 200 000 

O 3 300 000 3 300 000 

0 150 000 150 000 

2 360 000 5 990 000 5 990 000 

1 500 1 500 1 500 
45 000 45 000 45 000 

46 500 46 500 46 500 

2 000 

2 000 

1 000 

400 
100 000 

50 000 

20 000 
300 000 
165 000 

2 000 

2 000 

1 000 

400 
100 000 

50 000 ' 

20 000 
300 000 
190 000 

2 000 

2 000 

1 000 

400 
100 000 

50 000 

20 000 
300 000 
190 000 
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1954 1955 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edil«n 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

47 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Kurumları taşıt mas
rafları 250 000 280 000 280 000 

48 Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi taşıt masrafları 4 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 894 400 949 400 949 400 

Üçüncü kısım yelvûnu 4 103 000 7 929 500 7 929 500 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri • 

403 
0 

405 

0 

408 

415 

416 

10 

20 

10 
20 
30 

Temsil masrafları 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucuları hayvan yem bedeli 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik masrafları 
Yüksek Sağlık Şûrası azaları 
huzur ücreti 
Huzur ücretleri 
Yüksek Sağlık Şûrası azaları 
huzur ücreti 
Kodeks Komisyonu azaları hu
zur ücreti 

Fasıl yekûnu 

Sağlık müzeleri umumi masraf
ları 
Okullar, kurumlar umumi mas
rafları 
Sağlık memurları okulları 
Yatılı Ebe Yurdu 
Hıfzıssıhha Okulu 

Fasıl yekûnu 

8 000 

285 000 

0 

14 000 
14 000 

0 

0 

0 

15 000 

268 000 
112 000 
50 000 

430 000 

10 000 

0 

10 000 

14 000 
14 000 

0 

0 

0 

20 000 

284 000 
148 500 
50 000 

482 500 

10 000 

0 

10 000 

0 
0 

14 000 

11 250 

25 250 

20 000 

284 000 
148 500 
50 000 

482 500 
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1955 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul «diUıı 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

422 

423 

Tahsisatın nev'i 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş umumi masrafları 
Trahomla savaş umumi mas
rafları 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 250 000 

750 COO 

1 250 000 1 250 000 

650 000 650 000 
424 Zührevî hastalıklarla savaş 

umumi masraflan 450 000 450 000 450 000 
425 Sıtma ile savaş umumi masraf

ları 5 600 000 5 600 000 5 600 000 
426 Veremle savaş umumi masraf

ları 2 800 000 2 800 000 2 800 000 
427 

10 
20 
30 
40 
50 
0 

60 

70 

Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Kurumları umumi 
masrafları 
Devlet hastaneleri 
Muavene ve tedavi evleri 
Kuduz tedavi müesseseleri 
Sağlık merkezleri * 
Doğum ve çocuk bakımevleri 
Beykoz Yüksek Tahsil Genç
liği Prevantoryumu 
Hükümet tabipleri için alına-
nacak tıp aletleri ve malzeme
leri 
Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 
umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

29 995 000 
190 000 
100 000 

3 283 000 
1 749 000 

286 000 

57 000 

75 000 

35 735 000 

35 554 000 
190 000 
100 000 

4 403 00O 
1 996 800 

0 

57 000 

75 000 

42 375 800 

35 554 000 
190 000 
100 000 

4 403 000 
1 996 800 

0 

57 000 

75 000 

42 375 800 

428 T. C. Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi umumi 
masrafları 850 000 900 000 900 000 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak masraflar 400 000 400 000 400 000 

0 Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 3 000 0 0 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 100 000 100 000 100 000 
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F . M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 930 000 930 000 930 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 10 000 10 000 10 000 
20 Başka her çeşit masraflar 51 000 39 000 44 000 

457 

476 

Fasıl yekûnu 61 000 49 000 54 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 19 000 19 000 19 000 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 14 700 14 700 14 700 

453 

10 

20 

o 
o 

o 
o 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

îç kongre masrafları 
î ç kongreler 
Millî Türk Tıp Kongresi 
Milletlerarası Hemşireler Kon
gresi 
tîroloji Kongresi 

Fasıl yekûnu. 

Kurs masrafları 

33 700 

290 293 

20 000 

310 293 

0 
10 000 

10 000 
15 000 

35 000 

111 000 

33 700 

315 800 

20 000 

335 800 

10 000 
0 

0 
0 

10 000 

111 000 

33.700 

315 800 

20 000 

335 800 

10Û00 
0 
0 

0 
0 

0 

111 000 

Dördüncü kısım yekûnu 50 170 993 56 531 800 56 548 050 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 17 000 17 000 17 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1950 - 1953 yılları borçları 5 000 5 000 5 000 
20 1928 - 1949 » » 500 500 500 

Fasıl yekûnu 5 500 5 500 5 500 

Beşinci kısım yekûnu 22 500 22 500 22 500 

Altıncı hısım - Yardımlar 

601 

0 

603 
604 

Readaptasyon müesseseleri te
sis Ve işletme masraflan 
Yalova Kaplıcaları İşletme 
îdaresine yardım 
Özel kurum ve derneklere 
Kan bankası mütedavil ser
mayesine yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

525 000 

20 000 
15 000 

100 000 

660 000 

525 000 

0 
15 000 

100 000 

640 000 

525 000 

0 
15 000 

100 000 

640 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördün'cü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

5 400 
50 631 286 

4 103 000 
50 170 993 

22 500 
660 000 

5 400 
66 401 235 
7 929 500 

56 531 S00 
22 500 

640 000 

12 000 
66 401 235 

7 929 500 
56 548 050 

22 500 
640 000 

UMUMÎ YEKÛN 105 593 179 131 530 435 131 553 285 



Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 400 000 400 000 400 000 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Kızılay Hastanesi taksit bedeli 500 000 500 000 713 096 

Yatırımlar yekûnu 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bütçesine) 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâleti (Nafıa Bütçesine) 
5368 sayılı Verem Savaş Ka
nunu gereğince vücude getiri
lecek yapı ve tesis işleri her 
türlü masrafları (Nafıa Büt
çesine) 

Fasıl yekûnu 

ÜMÜMt YEKÛN 

900 000 

400 000 

19 299 000 

3 634 000 

22 933 000 

24 233 000 

900 000 

185 000 

14 000 000 

1 650 000 

15 650 000 

16 735 000 

1 113 096 

0 

0 

0 

0 

0 



34 - Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti 

eKsııış vardır. 
Bunlardan 454 ncü Sigorta ücreti faslmdaki 25 140 lira Maliye Vekâleti bütçesine konul

muştur. ' 

Yatırımlara ait 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar faslına 5 karakol inşası için 75 000 lira; 

751 nci satmalmacak makine, alet ve gereçler faslına, kimyahane aleti ve malzemesi ile bir açık 
deniz motörü mubayaası için 82 000 lira ilâve olunmuştur. 

ÖBu fasıldan (10 000) lira tenzil edilmiştir. 

Müşahedeler ; 

Vekâletin 1954 yılı bütçesinde yapılan tasarruf miktarını katî olarak bu günlerde tesbite im
kân yoktur. Tasarruflar ancak malî yılm hitamından çok sonra Maliye Vekâletince tesbit edilerek 
vekâletlere bildirilmektedir. 

Bununla beraber ithal mallarından olup mubayaası icabeden bâzı eşyanın piyasada mevcut ol
maması sebebiyle 1954 ̂ yılı yatırım bütçesinin bâzı tertipleriyle âdi bütçenin muhtelif tertiplerin
den tasarruflar yapıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim merkezce tasarruf olunduğu malûm bulunan 
miktarların birçoğu 1954 yılı bütçesinin müzakeresinden sonra kabul olunan 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun yolluk ve yevmiyelerden meydana getirdiği fazlalıkları karşılamak için yolluk ve yev
miyelerin ilgilisi bulunduğu tertiplere nakil edilmişlerdir. 



Rapor 

24 . I . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 1955 malî yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edilmiştir. Bütçe 
1954 yılı bütçesine nazaran 6 468 529 lira fazlasiyle 31 461 833 liradır. Bu miktarın içinle yapı 
işleri ve esaslı tamirler için Nafıa Vekâleti bütçesine konulan 1 375 000 lira ile 3827 numaralı Ka
nuna göre satmalınacak motorlu taşıt vasıtaları için Maliye Vekâleti bütçesine konulan 250 000 
lira da dâhildir. 

Teklif edilen 31 461 833 liralık bütçenin 10 662 102 lirası vekâlete, 20 79Ö 731 lirası da 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına aittir. 

Gümrük Muhafaza Kumandanlığı kadrosu bu sene takviye edilmiştir. 

920 kilometre boyundaki, 259 er karakolu bulunan Cenup hududunu üç alaylı bir teşekkülle 
mnvılnnfnrra O+TYIATIITI cmr>lii&ii lrnTsnaınrlfl snlrmt.ılı r l n r m n n İSİflh TYiaksadİvlft &P,0,P.T\ sene m u h a f a z a k a d -
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1954 yılı bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 14 . I . 1955 tarihine kadar 671 302 lira 

münakale yapılmıştır. 

1954 yılı içinde munzam ve fevkalâde tahsisat alınmamıştır. . 

Geçen yıl Ibütçenin müzakere ve kabulünden sonra meriyete giren 6410 sayılı Gümrük ve İnhi
sarlar Vekâleti Tevşkilât Kanununun esas itibariyle lüzumlu kadroları ihtiva ettiğinden (L) cetve
line alınmış bir kadro yoktur. Yalnız Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı teşkilâtına ait 4632, 
4644 sayılı kanunlara bağlı kadrolardan 15 lira maaşlı 199 muhafaza memuru ile 42 muamele memu
ru 1954 yılında olduğu gibi, 1955 yılı bütçesinde de (L) cetvelinde ipka edilmiştir. 

E cetvelinde yer alan kadrolar gümrük memurları ile muhafaza teşkilât memurlarının meslekî 
bilgilerini artırmak için merkezde açılmakta olan iki kursun öğretmenleri ile Advalorem Tarifenin 
tatbiki dolayısiyle geçici bir zaman için ihtiyaç bulunan mütercim ve lisan bilir daktilo kadrolarına 
ait olup bunların hiçbirisi daimî mahiyette değildir. 

Bütçede tahsisatlar ihtiyaçlara ve ekonomik şartlara uygun bir şekilde ve kâfi bir miktarda tes-
bit edilmiştir. 

Geçen yıl borçları için teklif edilen tahsisat 1954 yılı bütçesindeki miktarın ayni olup tahminidir. 

Eski yıllar borçları maddesine konulan tahsisat ise halen Vekâletçe malûm bulunan borçlarla 
şimdilik malûm olmayıp 1955 yılı içinde anlaşılacak borçları karşılayabilecek miktarda olduğu tah
min edilmektedir. 1955 yılında vuku bulacak talepler bu tahsisatı aştığı takdirde masraf tertipleri ta
sarruf atından münakale yapılmak suretiyle karşılanacağı anlaşılmıştır. 

Mecburi hizmetlilerden kadro dışında istihdam edilenler yoktur. 

1954 yılında, Maliye Vekâleti bütçesinin 752 nci faslının 24 ncü «Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti» 
maddesine konulmuş bulunan 55 000 lira tahsisatla Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına bir 
binek otomobili, Yeşilköy Gümrüğüne bir küçük otobüs ve İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü emri
ne bir kaptı - kaçtı temin edilmiştir. 

1955 yılı bütçesine nakil vasıtası mubayaası için konulan 250 000 lira tahsisatın 60 000 lirası 
Gümrük ve 90 000 lirası Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına ait bulunmaktadır. 

Gümrüğe ayrılan tahsisatın 15 000 lirası makam otomobili, 30 000 lirası 2 aded Statiön Wagon ve 
15 000 lirası da bir kaptıkaçtıya aittir. Muhafaza Umum Kumandanlığı için teklif edilen tahsisa
tın 30 000 lirası bir aded arazöze, 60 000 lirası 3 aded hasta ve yaralı nakil arabası ve 100 000 lirası 
da 15 aded Jeep pikaba aittir. 

Vekâletin bir tek yayın vasıtası mevcut olup o da her ay intişar etmekte olan Gümrük bülte
ninden ibarettir. 

Halen gerek Güney bölgesinde, gerekse İzmir bölgesindeki Gümrük muhafaza alaylarının yıllık 
masrafları 8 330 675 liradır. Bu alaylar yerine sivil muhafaza teşkilâtı ikame edildiği takdirde por
tesi 12 927 569 lira olarak hesap edilmiştir. Aradaki fark 4 596 894 liradan ibarettir. 

Kaçakçılık : 

1952 de 2329, 1953 de 2029, 1954 de 2495 kaçakçılık vakası tesbit edilmiştir. 

Hariçten memleketimize ithal edilen eşya, ipekli, yünlü, pamuklu, eski elbise, halı, masa örtüsü, 
çay, kahve, kına, hurma, deri mamulâtı, çam mamulâtı, fotoğraf makinesi, çanta, tarak, el kantarı, 
kolye, küpe, ruj, pudra, tabaka, ağızlık, kalem, çorap ve sairedir. 

Memleketimizden harice kaçırılan maddeler ise : Zeytinyağı, hububat, sebze, kuru ve yaş yemiş, 
tütün, kömür, afyon, lâstik ayakkabı, battaniye, deri, kavak ağacı, yumurta, hayvan ve sairedir. 
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1952 de 26 645 kilo ve 22 149 aded muhtelif cins eşya ile 3 926 baş kasaplık hayvan, 1953 de 

54 297 kilo ve 25 232 aded muhtelif cins eşya ile 25 951 baş kasaplık hayvan, 1954 de 28 562 kilo ve 
1 182 aded muhtelif cins eşya ile 15 079 baş kasaplık hayvan harice kaçırılmıştır. 

İskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğü ile Mersin, Nuseybin, İslâhiye, Kilis* Gümrük mü
dürlüklerinde muhtelif senelerde yakalanan ipekli, pamuklu, müstamel eşya ile çakmak taşının 
kıymetleri : 

Senesi Lirası 

1950 
.1951 
.1952 
1953 

240 
401 
595 
473 

693 
575 
121 
384 

Son 5 sene içinde dâhilden harice ve hariçten dâhile kaçırılmak istenip de yakalanan bütün 
maddelerin gümrük kıymetleri aşağıda arz edilmiştir : 

Senesi lira 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

rekûn 

1 318 491 
1 912 506 
4 018 165 
4 545 770 
3 365 499 

15 160 431 
Bu rakamlar karşısında kaçakçılık mevzuu üzerinde çok esaslı durulması temenniye şayan 

görülmüştür. * 

Bütçeyi yüksek encümenin takdir ve tasvibine arz ederiz. 

Muğla Mebusu Ankara Mebusu Çankırı Mebusu 
Akif Sarıoğlu Şeref Kâmil Mengü Tahsin Uygur 
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P. M. • Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benseri özlük haklar 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetge Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Vekil tahsisatı 5 400 5 400 12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 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 memur
ları açık maaşı 

Birinci kısmı yekûnu 5 400 5 400 12 000 

867 025 

4 307 175 

386 275 

5 965 919 

1 500 

4 700 

500 

2 000 

1 438 656 

5 518 468 

482 843 

7 640 930 

1 875 

5 875 

625 

2 500 

1 438 656 

5 

7 

518 468 

482 843 

640 ,930 

1 875 

5 875 

625 

2 500 

Fasıl yekûnu 11535 094 15 091772 15 091772 

202 
11 

12 

13 

14 

Ücretler 
Gümrük merkez hizmetlileri 
ücreti 
Gümrük vilâyetler hizmetlileri 
ücreti 
Muhafaza merkez hizmetlileri 
ücreti 
Muhafaza vilâvetler hizmetli
leri ücreti 

Fasıl yekûnu 

68 700 

90 300 

16 920 

430 600 

606 520 

90 375 

135 375 

21 150 

579 500 

826 400 

93 750 

138 750 

21 150 

579 500 

833 150 
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1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 

11 Gümrük 41 133 48 500 48 500 
12 Muhafaza 10 220 10 220 10 220 

Fasıl yekûnu 51 353 58 720 58 720 

I I - Başka haklar 
4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Gümrük merkez memurları ço
cuk zammı 21 000 21 000 21 000 

12 Gümrük vilâyetler memurları 
çocuk zammı 215 760 215 760 215 760 

13 Muhafaza merkez subay ve me
murları çocuk zammı 14 000 14 000 14 000 

14 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları çocuk zammı . 500 000 500 000 500 000 

21 Gümrük merkez memurları do
ğum yardımı 3 000 3 000 3 000 

22 Gümrük vilâyetler memurları 
doğum yardımı 14 400 14 400 14 400 

23 Muhafaza merkez subay ve me
murları doğum yardımı 1 000 1 000 1 000 

24 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları doğum yardımı 60 000 60 000 60 000 

31 Gümrük merkez memurları 
ölüm yardımı 1 750 1 750 1 750 

32 Gümrük vilâyetler memurları 
ölüm yardımı 8 250 8 250 8 250 

33 Muhafaza merkez subay ve me
murları ölüm yardımı 1 000 I 000 1 000 

34 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları ölüm yardımı 5 330 5 330 5 330 

41 Gümrük yakacak zammı '• 3 600 3 600 3 600 
42 Muhafaza yakacak zammı 16 400 16 400 16 400 

Fasıl yekûnu 865 490 865 490 865 490 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

209 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 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

210 

11 
12 

11 
12 

Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 

293 667 
378 198 

671 865 

2 100 
1 500 

3 600 

527 400 

316 387 
386 S53 

703 240 

2 100 
1 500 

3 600 

527 400 

316 387 
386 853 

703 240 

2 100 
1 500 

3 600 

527 400 
212 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gergince ödencek kasa 
tazminatı 0 15 930 15 930 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 22 000 22 000 22 000 

İkinci kısım yekûnu 14 284 822 18 116 052 18 122 802 

Üçüncü hısım - 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 
51 Gümrük aydınlatması 
52 Muhafaza aydınlatması 

2 200 
1 500 
7 000 

500 
5 500 

500 
11 000 
2 500 
6 000 
5 000 

2 500 
2 000 

10 000 
500 

20 000 
500 

12 500 
2 500 
S 000 
5 000 

2 500 
2 000 

10 000 
500 

20 000 
500 

12 500 
2 500 
8 000 
5 000 
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P. M. 

302 

303 

304 

11 
12 
21 
22 
31 
32 
41 
42 
51 
61 

Tahsisatın nev'i 

61 Gümrük ısıtması 
62 Muhafaza ısıtması 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

13 500 
5 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

16 000 
5 000 

11 
12 
13 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Gümrük merkez posta ve tel
graf ücretleri 

12 Gümrük vilâyetler posta ve tel
graf ücretleri 

21 Gümrük merkez telefon mas
rafları 

22 Gümrük vilâyetler telefon mas
rafları 

23 Muhafaza merkez telefon mas
rafları 

24 Muhafaza vilâyetler telefon 
masrafları 

76 000 95 000 

16 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Gümrük kırtasiyesi 
Muhafaza kırtasiyesi 
Gümrük döşemesi 
Muhafaza döşemesi 
Gümrük demirbaşı 
Muhafaza demirbaşı 
Gümrük öteberi masrafları 
Muhafaza öteberi masrafları 
Gümrük aydınlatması 
Gümrük ısıtması 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Gümrük 
Muhafaza 
5383 sayılı Kanunun 153 ncü 
maddesine göre basılacak kâ
ğıtlar masrafları 

60 200 

21 000 
10 000 
9 000 
3 000 

22 000 
6 000 

27 000 
19 600 
19 000 
40 000 

176 600 

24 000 
17 000 

35 000 

84 500 

21 000 
10 000 
26 000 

S 000 
22 000 

6 000 
27 000 
19 600 
23 000 
42 000 

204 600 

30 000 
20 000 

45 000 

84 500 

21 000 
10 000 
32 000 
8 000 

22 000 
6 000 

27 000 
19 600 
23 000 
42 000 « 

210 600 

30 000 
20 000 

45 000 

95 000 

12 500 

54 000 

10 000 

15 000 

1 500 

5 000 

12 500 

54 000 

10 000 

22 500 

1 500 

10 000 

12 500 

64 000 

10 000 

22 500 

1 500 

10 000 

Fasıl yekûnu 98 000 110 500 120 500 
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1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

305 Vilâyetler kira bedeli 
11 Gümrük 50 000 50 000 50 000 
12 Muhafaza 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 150 000 150 000 150 000 

306 Giyecekler 53 000 60 000 60 000 
307 Harcırahlar 

11 Gümrük daimi vazife hacırahı 
12 Muhafaza daimi vazife harcı

rahı 
21 Gümrük muvakkat vazife har

cırahı 
22 Muhafaza muvakkat vazife 

harcırahı 
31 Gümrük ve İnhisarlar Vekâ

leti müfettişler harcırahı 
32 Muhafaza hesap müfettişleri 

harcırahı 
40 Tetkik için ecnebi memleket

lere gönderilecek müfettiş ve 
memurlar harcırahı 105 200 105 200 105 200 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 0 40 000 40 000 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek avans karşılığı 0 10 000 10 000 

38 000 

80 000 

25 000 

32 000 

130 000 

8 000 

76 000 

230 000 

50 000 

64 000 

250 562 

13 000 

76 000 

230 000 

50 000 

64 000 

250 562 

13 000 

Fasıl yekûnu 418 200 838 762 838 762 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 

11 Gümrük merkez memurları 6 000 10 000 10 000 
12 Gümrük vilâyetler memurları 25 000 35 000 35 000 
13 Muhafaza merkez memurları 500 1 500 1 500 
14 Muhafaza vilâyetler memurları 15 000 20 000 20 000 
15 Muhafaza merkez subay, astsu

bay ve erleri 500 1 000 1 000 
16 Muhafaza vilâyetler subay, ast

subay ve erleri 3 500 5 500 5 500 

Fasıl yekûnu 50 500 73 000 73 000 
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F. M. 

309 
11 

12 

21 

22 

23 

24 

31 

32 

33 

34 

403 
0 

0 
0 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Merkez muhafaza taşıtları iş
letme ve kira bedeli 
Merkez muhafaza taşıtları 
onarma masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 
Vilâyetler kara taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları işlet
me ve kira bedeli 
Vilâyetler kara taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları onar
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Hayvan satmalma, tazmin ve 
yem bedeli 
Satmalma ve tazminler 
3944 sayılı Kanun gereğince 
muhafaza teşkilâtı atlı memur
larına verilecek hayvan yem-
bedeli 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

2 000 

500 

200 

5 000 

3 000 

13 000 

3 500 

650 000 

520 000 

1 199 200 

2 281 700 

2 000 

50 000 

14 616 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

2 000 

500 

200 

6 500 

5 000 

24 000 

6 500 

683 766 

716 000 

1 446 466 

3 062 828 

3 000 

0 

0 

'. için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

2 000 

500 

200 

6 500 

5 000 

24 000 

6 500 

683 766 

716 000 

1 446 466 

3 078 828 

5 000 

0 

0 

Fasıl yekûnu 64 616 0 0 
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p. 

405 
406 
407 

M. 

20 

30 

Tahsisatın nev'i 

Hayvan satmalma ve tazmini 
Haber alma masrafları 
Mûhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masrafları 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geriverilecek paralar 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 
50 000 

2 800 
98 500 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
50 000 

2 800 
98 500 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
50 000 

2 800 
98 500 

409 
10 
20 
30 

410 
10 
20 
30 

411 
412 
413 
414 

11 
12 

417 

Fasıl yekûnu 101 300 

Muayyenat 
Taymat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

3 330 000 
187 000 
420 000 

101 300 

3 680 000 
237 000 
520 000 

101 300 

3 680 000 
237 000 
520 000 

Fasıl yekûnu 3 937 000 4 437 000 4 437 000 

Askerî malzemeler 
diyecekler 
Teçhizat 
Muytabiye 

1 200 000 
200 000 
27 500 

1 700 000 
465 000 
27 500 

1 700 000 
465 000 
27 500 

Fasıl yekûnu 1 427 500 2 192 500 2 192 500 

Harb malzemeleri ve teçhizat 
Tıbbi ecza ve malzemeler 
Veteriner ecza ve malzemeler 
Taşıma masrafları 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Ölen erlerin cenaze masrafla-
riyle kaçakçılarla çarpışma ne
ticesinde ölen subay, astsubay, 
er ve muhafaza memurları ve 
deniz müstahdemlerinin teçhiz, 
tekfin ve kabir yapma masraf
ları 

300 000 
40 000 
3 000 

7 500 
120 000 
127 500 

500 000 
40 000 
3 000 

7 500 
170 000 
177 500 

500 000 
40 000 
3 000 

7 500 
170 000 
177 500 

1 500 1 500 1 500 
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Tahsisatın nev'i 

G-ümrük idareleri masrafları 
G-ümrük hizmetleri masrafları 
Gümrük idareleri masrafları 
Gümrük Kanununun 126 ncı 
maddesine g*Öre yapılacak ilân 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Muhafaza askerî mahkemeleri 
masrafları 
2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara verilecek tazmi
nat 
İşçi Sigortaları Kurumuna öde
necek prim 
Para gönderme masrafları 
Yayın masrafları 
Gümrük satmalma ve abone 
Muhafaza satmalma ve abone 
Gümrük başka her çeşit mas
rafları 
Muhafaza başka her çeşit mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 
Staj masrafları 
Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edile» 
Lira Lira Lira 

16 000 0 0 

0 16 000 16 000 

0 10 000 10 000 

0 26 000 26 000 

T 000 10 000 10 000 

1 1 1 

12 560 14 000 14 000 
40 000 40 000 40 000 

3 000 
1 000 
15 400 

500 
19 900 

3 000 
1 000 
15 400 

500 
19 900 

3 000 
1 000 
15 400 

500 
19 900 

12 000 0 0 

0 12 000 12 000 
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T. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 

454 

476 

20 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 0 

1950 Brüksel Gümrük Tarife-
Nomanklatürünün hazırlanma
sında hariçten bilirkişi sıfa-
tiyle çalıştırılacaklara verile
cek ücretlerle tabı ve teksir 
masrafları 

12 000 12 000 

11 
12 

11 
12 

11 

12 

13 

21 

22 

23 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah Ve masrafları 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

6085 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek sigorta ücreti 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 
Gümrük kursu öğrenci yevmi
yeleri 
Gümrük kursu öğrenci harcı
rahı 
Gümrük kursu umumi masraf
ları 
Muhafaza kursu subay ve öğ
renci yevmiyeleri 
Muhafaza kursu subay ve öğ
renci harcırahı 
Muhafaza kursu umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

0 

35 000 
3 000 

38 000 

5 150 
20 000 

25 150 

37 080 

4 800 

3 000 

32 850 

6 450 

1 900 

86 080 

24 000 

50 000 
5 000 

55 000 

1 
1 

2 

49 440 

6 400 

3 000 

58 960 

12 600 

1 900 

132 300 

24 000 

50 000 
5 000 

55 000 

1 
1 

2 

49 440 

6 400 

3 000 

58 960 

12 600 

1 900 

132 300 

23 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

478 Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilirkişi sıfatı ile çalıştı
rılacaklara verilecek ücretler 
ile metinlerin teksir ve bastı
rılması için lüzumlu kâğıt, 
baskı ve sair masraflan 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

10 "1950 - 1953 villan borçları 
20 1928 - 1949 ' » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı ^ Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 23 000 23 000 

6 334 107 7 900 003 7 902 003 

20 000 20 000 20 000 

20 000 20 000 20 000 
1 050 1 050 1 050 

21 050 21 050 21 050 

41 050 41 050 41 050 

5 400 5 400 12 000 
14 284 822 18 116 052 18 122 802 
2 281 700 3 062 828 3 078 828 
6 334 107 7 900 003 7 902 003 

41 050 41 050 41 050 

22 947 079 29 125 333 29 156 683 



— 340 Gümrük ve tnhasarlar Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

TaUnmlar 

1 - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

10 Gümrük 
20 Muhafaza 

711 Makina alet ve malzemelerin 
onanmı 

10 Kimyahaneler makina, alet ve 
malzemelerin onarımı 

20 Tartı aletlerinin onarımı 

Fasıl yekûnu 

30 000 
125 000 

Fasıl yekûnu 155 000 

1 500 
2 000 
3 500 

30 000 
200 000 

230 000 

1 500 
2 000 
3 500 

30 000 
200 000 

230 000 

1 500 
2 000 
3 500 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 

10 Kimyahaneler 
20 Tartı aletleri 
30 Muhafaza deniz motörleri ma

kineleri 

3827 sayılı Kanuna göre satm
almacak taşıtlar ' (Maliye Ve
kâleti Bütçesine) 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
için (Nafıa Vekâleti Bütçe
sine) 

5 500 
25 000 

375 000 

13 000 
15 000 

450 000 

55 000 250 000 

1 427 225 1 375 000 

Yatırımlar umumi yekûnu 2 046 225 2 336 500 

13 000 
15 000 

450 000 

Fasıl yekûnu 

unlar yekûnu 

405 500 

564 000 

478 000 

711 500 

478 000 

711 500 

0 

o 
o 
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Rapor 
20.1.1955 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Büyük Millet Meclisinin, bütçe üzerindeki teşriî murakabe tasarrufunu lâyıkı veçhile yapabil
mesi bakımından, Bütçe Komisyonunun Raportörü olarak vekâletin geçen yıl bütçesi çerçevesinde
ki hizmet faaliyetlerini verilen tahsisatın sarf şeklini ve yeni yıl bütçesi faaliyet programını in
celemek lüzumunu faydalı ve müspet bir metot telâkki etmekteyiz. 

Bu anlayışla Ziraat Vekâleti bütçesini hizmetler manzumesine göre ve Bütçe Encümeni Riyase
tinin direktifleri esası kabul olunarak tetkikini uygun buluyoruz. 

Nüfusunun yüzde 82 si köylü ve çiftçi olan memleketimizde Ziraat Vekâleti hizmetlerinin ehem
miyeti münakaşa götürmez bir hakikattir. Filhakika memleketimizin bu malûm bünyesi ve husu
siyeti sosyal, ekonomik, kültürel hülâsa bütün sahalardaki inkişafta ziraat politikasını daimî te
mel unsur ve ana dâva olarak ön plâna sevk etmektedir. Maalesef uzun yılların çeşitli şekillerdeki 
ihmali zirai politika ve inkişaftaki lâkaydi iptidai ziraat usulleri ve mahsulün kıymetlendirileme-
mesi halkımızın büyük ekseriyetini teşkil eyliyen ve müstahsil sınıf olan köylümüzü fakir ve peri
şan hale getirmiştir, 

Hükümetimizin dört yıllık icraatı ziraat politikamızı birinci plâna almış olduğunu gösterme
ye kâfidir. Filhakika bu alâkayı bütçe rakamlarında görmek mümkündür. Zira 1948 yılında 33 
milyon küsur lira olan Ziraat Vekâleti bütçesi 1955 yılında 85 milyon liraya yükselmiş bulunmak
tadır. Aaşağıdaki cetvel 1948 yılından itibaren bütçe durumunu göstermektedir. 

Yılı 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 (*) 
1954 
1955 

By.tçe ile verilen 
tahsisat 

33 441 897 
36 303 070 
43 405 712 
45 774 983 
56 774 661 
68 965 915 
69 993 259 
84 947 363 

suretiyle alman 
tahsisat 

3 430 980 
613 514 

665 276 
760 000 
15 000 

Tahsisat yekûnu 

33 441 897 
39 734 050 
44 019 226 
45 774 983 
57 439 937 
68 205 915 
70 008 259 
84 947 363 

Takip olunan müspet ziraat politikası semerelerini vermiş bulunmaktadır. Filhakika kısa zaman
da hububat istihsalimiz aşağıda gösterildiği veçhile yükselmiş ve buğday istihsali bakımından 
dünyada dördüncü, pamuk ve diğer maddeler bakımından da sayılı bir duruma gelmiş bulunmak
tayız. \ • . . ; i , ı 

(*) Nafıa ve Maliye bütçelerindeki tahsisat dâhil değildir. 
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Buğday 
Arpa 
Diğer hububat 
Hububat yekûnu 
Pamuk 

1950 
Ton 

3 871 926 
2 047 018 
1 844 888 
7 763 832 

118 00 

1951 
Ton 

5 600 000 
j2 700 000 
2 379 000 

10 679 000 
150 000 

1952 
Ton 

6 500 000 
3 200 000 
2" 591 000 

12 291 000 
165 000 

1953 
Ton 

8 000 000 
3 500 000 
2 800 000 

14 300 000 
140 000 

1954 
Ton 

4 900 000 
2 400 000 
2 324 200 
9 624 1000 

142 000 

1955 yılı bütçesinin 62 772 354 lirası umumi masraflar karşılığı ve 22 175 009 lirası da yatırım
lar olmak üzere ceman 84 947 363 liradır. Ayrıca Nafıa Vekâleti bütçesinde 350 000 lira bir inşaat 
tahsisatı mevcuttur. Bu duruma göre geçen yıl bütçesine nazaran 14 954 104 liralık bir artış vardır. 
Artışın taallûk eylediği hizmet bölümleri aşağıda gösterilmiştir. (15) milyon lira civarındaki faz
lalığın yarısı kadarı olan 7 407 306 liralık artış personel masraflarına taallûk etmektedir. Esbabı 
muci(t«de de belirtildiği veçhile 201, 202 ve 203 fasıllarda 4589 ve 6211 sayılı kanunlar icabı ola
rak konulmuştur. Yönetim masraflarında bir milyon küsur, daire hizmetlerinde iki milyon küsur 
ve yatırımlarda da 4 milyon küsur fazlalık vardır. 

1954 ve 1955 yılı bütçeleri arasındaki mukayeseli cetvel aşağıdadır. 

1. Tahsisat ve benzeri özlük 
haklar 

2. Personel masrafları 
3. Yönetim masrafları 
4. Daire hizmetleri 
5. Borçlar 
6. Yardımlar 
7. Yatırımlar 

1954 yılı bütçe
sindeki tahsisat 

5 400 
23 795 995 
5 728 200 
22 362 060 

75 198 
175 000 

17 851 406 

(1) 69 993 259 

1955 yılı bütçe
sindeki tahsisat 

5 400 
31 203 301 
6 821 801 
24 491 654 

75 198 
175 000 

22 175 009 

1954 yılı tahsisatına nazaran 
. 1955 teklifinin 

Fazlası Noksanı 

7 407 306 
1 093 601 
2 129 594 

4 323 605 

84 947 363 (2) 14 954 104 

(L) ve (D) cetvelindeki değişikliklere ait izahat aşağıda gösterilmiştir. (L) cetveli 54 600, (D) 
cetveli değişikliği ise 817 800 liralık tahsisatı icabettirmektedir. 

(L) cetvelinden serbest bırakılması teklif olunan (14) aded kadro durumu aşağıladır : 

Aded Tahsisat İcmal 

Merkez : 
Pamuk Müdürlüğü 
Vilâyetler : 
Pamuk Müdürlüğü 

-

Yekûn 

1 

13 

14 

3 600 

51 000 

54 600 

3 600 

51 000 

54 600 

(1) Nafıa Vekâleti bütçesindeki 2 919 000 ve Maliye Vekâleti Bütçesindeki 200 000 lira dâhil 
değildir. 

(2) Nafıa Vekâletindeki 3S0 000 lira dâhil değildir. 
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(D) cetveline ilâvesi teklif olunan kadrolarla tahsisatı aşağıda gösterilmiştir. 

Aded Tahsisat icmal 

Merkez : 
İstişare Heyeti 
Vilâyetler : 
Ziraat İşleri U. Md. 
Veteriner İşleri U. Md. 

3 

242 
107 

9 000 

595 500 
213 300 

9 000 

808 800 

352 817 800 817 800 

1954 yılı içinde 1 617 545 lira münakale yapılmıştır. Buna ait mufassal malûmat aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir. 

F. M. 

201 
206 
206 
301 
301 
301 
302 
302 
304 
3Ö4 
304 
305 
307 
307 
307 
309 
309 
312 
405 

417 
417 
418 
418 
418 
423 
424 
425 
425 
428 
428 
428 
429 
429 

11 
12 
40 
40 
50 
60 
30 
50 
11 
12 
22 
12 
10 
21 
30 
31 
32 

10 
30 
10 
30 
40 

30 
10 
30 
20 
30 
40 
10 
20 

Tahsisatın nev 'i 

Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler Me. çocuk zammı 
Yakacak zammı 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Demirbaş 
Aydınlatma 
Merkez posta ve telgraf 
Vilâyetler P. T. T. masrafları 
Vilâyetler telefon 
Vilâyetler kira bedeli 
Sürekli görev yolluğu 
Ziraat İşleri geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ziraat İşleri Taş. îş. masrafları 
Ziraat işleri Taş. onarma masrafları 
4481 sa. Ka. 3. mad. ge. verilecek zaruri masraflar 
4291 say. Kan. ge. hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hay. yem. bedeli 
Zirai savaş U. masrafları 
Fümigatuvarlar masrafları 
Tohum ıslah De. ve Üretme îş. ; 
Kauçuk bitkileri Islâh ve De. îş. 
Köy çayır ve meralarının ıslâhı işleri 
Tohum temizleme evleri ve Mak. işleri 
Hayvan tazminatı 
Aygır depoları 
Sığır ıslâh ve yetiştirme iş ve kurumları 
Sulama istasyonları 
Kimyevi gübre denemeleri ve Teş. 
Toprak etüd ve tahlilleri 
Ziraat işleri kimyevi madde ecza ve ilâçlar 
Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar (Veteriner) 

Asıl 
tahsisatı 

1 394 700 
600 000 
26 500 
6 600 
7 500 
10 000 
170 000 
20 000 
50 000 

180 000 
32 500 
243 000 
100 000 
327 OOC 
85 000 

1 022 100 
269 800 
216 000 

30 000 
4 000 000 

30 000 
350 000 
100 000 
500 000 
900 000 
380 000 

1 090 000. 
421 000 
500 000 
200 000 
10 000 

3 850 000 
401 500 

Tenzil 
edilen 

875 
— 
450 
— 
1 000 
1 000 
1 000 

19 
— 
2 000 

56 
30 000 
— 
— 
— 

30 000 
—, 

216 000 

30 000 
— 

17 500 
— 

35 000 
— 

75 000 
50 000 

— • 

20 000 
42 310, 
— 
— 

582 500 
25 000 

Zam
medilen 

— 
25 000 
— 
2 000 
— 
— 
— 

• \ — 

25 000 
• — 

2 000 
-— 

202 000 
2 400 
35 000 
__• 

30 000 
— 

t-ı 
500 000 

— 
10 000 
— 

25 000 
— 
— 

10 000 
— 
— 

30 000 
10 000 
— 
;— 
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430 

430 
452 

10 

20 
10 

452 20 

476 
476 
501 
502 
502 
711 
731 
751 

10 
20 

10 
20 
10 
20 
20 

753 

307 92 

307 

307 

307 

Tahsisatın nev 'i 

me 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık 
murlarma verilecek hayvan avansı 
Ziraat öğretmenleri hayvan ve binek takımı avansı 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleket
lere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çe
şit masrafları 
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yolluk ve Mas. 
Yatılı makinist kursları 
Yatılı ve yatısız zirai kurslar 
Geçen yıl borçları 
1949 - 1952 yılları borçları 
1928 - 1948 yılları borçları 
Makine alet ve gereçler onarımı 
Veteriner îş. ve kurumları (İstimlâkler) 
Satmalmacak makine alet ve gereçler (Veteriner 
işleri ve kurumları) 
4486 sayılı Kanun gereğince verilecek araç ve ge
reçler 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu madde
si gereğince verilecek tazminatlar (Ziraat) 

92 A 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu madde
si gereğince verilecek tazminatlar (Veteriner) 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu madde
si gereğince verilecek avans karşılığı (Ziraat) 

93 A 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 neti madde
si gereğince verilecek tazminatlar (Veteriner) 
Karşılığı Nafıa Vekâleti inşaat tertibinden alın
mıştır. 

Asıl 
tahsisatı 

5 100 
100 000 

Tenzil 
edilen 

5 100 
100 000 

346 — 
Zam

medilen . 

— 

214 250 

300 234 

211 500 

80 000 

249 000 
285 000 
110 000 
65 098 
8 000 
2 000 

700 000 
300 000 

— • 

32 768 
— 
— 
—• 
— 

10 000 
152 567 

80 000 
— 

30 000 
3 340 
4 322 
383 
— 
—. 

45 000 

17 400 

266 000 

250 000 

50 000 

25 100 

15 000 

1 617 545 1 617 545 
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Rapor tetkikatı yaptığımız 1 . 1 . 1955 gününe nazaran tahsisat bakiyesi 40 000 liraya kadar 

olanlar yekûn halinde ve 40 000 liradan fazla olanlar da ait olduğu fasıllarla birlikte aşağıda 
gösterilmiştir. 

F. 

201 
202 
204 
209 
307 
309 
417 
418 

419 
424 
425 
428 
429 
711 

Tahsisatın nev'i 

Maaşlar 
Ücretler 
Yabancı personel ücretleri 
Emekli keseneği 
Yolluklar 
Taşıt masrafları 
Zirai savaş masrafları 
Tarla ziraati tohum ıslah ve deneme çayır 
ve mera işleri 
Bahçe ziraati işleri 
Veteriner savaş işleri 
Veteriner Zootekni işleri 
Sulama, toprak etüd ve tahlilleri 
Kimyevi madde ecza ve ilâçlar 
Makine alet ve gereçler onarımı 

Yekûn 

Bakiye 
Lira 

2 549 464 
405 478 

50 400 
177 538 
394 003 
201 943 
863 816 

88 765 
67 971 

275 074 
45 476 
45 036 

967 772 
56 635 

6 189 378 

K. 

75 
66 
— 
11 
45 
76 
57 

96 
63 
70 
90 
79 
— 
34, 

62 

40 000 liradan az bakiyesi bulunan tertip 
yekûnu 288 087 57 

Umumi yekûn 6 477 466 19 



1955 yılı teklif bütçesinde Ziraat Vekâleti için ayrılan 84 947 363 liranın daireler 
tablo aşağıdadır. 

ve hizmet bölümleri it 

1 - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 
2 - Personel masrafları 
3 - Yönetim masrafları 
4 - Daire hizmetleri 
5 - Borçlar 
6 - Yardımlar 

Yatırımlar 
Tarım bütçesinde 
Maliye Bütçesinde 
Nafıa bütçesinde 

Hizmetler toplamı 
Yatırımlar toplamı 

NOT 

Zi.îş.U.Md. Vet.Iş.U.Md. Pamuk Md. Neş. Md Leva. Md. Zat. îş. M 

300 670 10 500 18 600 
3 951 900 2 137 200 40 000 15 000 
17 970 397 4 390 370 140 000 171 780 

175 000 

Yekûn 22 222 967 6 713 070 180 000 205 380 

16 065 625 3 260 234 184 000 
806 750 150 000 

1 041 750 658 250 

8 400 

Yekûn 17 914 125 4 068 484 184 000 8 000 

22 222 967 6 713 070 180 000 205 380 
17 914 125 4 068 484 184 000 8 400 

30 873 53 
192 701 315 00 

5 000 

197 701 31 188 53 

197 701 31 188 53 

Genel toplam 40 137 092 10 781 554' 364 000 213 780 197 701 31 188 53 

Zatişleri kategorisinde gösterilen (30 873 531) lirada muhtelif umum müdürlüklerin çocuk zammı, açık ma 
müstahdeminin kadro tutarları ile emekli keseneği ve temsil ödeneği gibi masrafları mevcuttur. 
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Umumi vaziyeti böylec'e arzdan sonra hizmetler bölümlerine göre geçen 1954 yılı bütçesi içinde

ki hizmet faaliyetlerine kısaca temas etmeyi faydalı buluyoruz. Alâkalı temennilerimizi Yüksek 
encümenin takdirine arz ediyoruz. 

Ziraat Umum Müdürlüğünün faaliyeti: 

Ziraat İşlevi Umum Müdürlüğünün 1954 malî yılı zarfında başlıca çalışmaları şu şekilde hu
lâsa edilebilir: 

Teknik Ziraat İşleri Teşkilâta : 

Zirai istihsalimizi iyileştirmeye ve artırmaya matuf teknik bilgileri çiftçilerimize ulaştırmak 
ve bilfiil öğretmek gayesi ile kurulmuş olan teknik ziraat teşkilâtı tamamiyle çiftçi emrinde faal 
bir uzuv olarak çalışmaktadır, 1950 yılında yalnız (6) vilâyette teknik ziraat teşkilâtı mevcut 
iken 1951 yılında (4) 1952 yılında (10)' 1953 yılında (15) ve içinde bulunduğumuz 1954 senesi zar
fında da (8) vilâyet ilâvesiyle bu teşkilât halen (43) vilâyetimize teşmil edilmiş bulunmaktadır. 
Motorlu nakil ve çeşitli öğretim vasıtaları, kalifiye eleman ve diğer çalışma metaryalleri ile takviye 
edilmekte olan bu teşkilâtın çalışmaları, ziraatin her sahasında çiftçi ile Ziraat Vekâletinin sıkı 
ve yakın iş birliğini doğurmuş ve bu iki kütle âdeta birbirine kaynaşmıştır. Alman bu müspet 
neticeler dolayısiyle teknik ziraat teşkilâtı gelecek yıl daha bir kısım vilâyetlerimizde kurula
caktır. Vekâletin bu yoldaki çalışmalarına zirai poİitika ve inkişafımız bakımından takdirle kay
detmek yerinde olur. Bu teşkilâtın bir an önce teşkilâtlanmasını ve takviyesini temenniye şayan 
bulmaktayız. 

Tohumluk işleri: 

îyi vasıflı ve yüks'ek randımanlı, standart ve hastalıklara mukavim tohumların ve bu arada 
bilhassa hububat tohumluklarının ıslâh ve teksiri üzerindeki araştırma ve çalışmalara daha geni? 
ve programlı bir şekilde devam edilmektedir. Araştırma müesseselerinin yaptıkları çalışmalar 
neticesinde memleket şartlarına uygunlukları tesbit edilen çeşitler; Devlet üretme çiftlikleri ve 
mukaveleli çiftçiler eliyle teksir edilerek müstaUsıllarımıza intikal 'ettirilmektedir. 

Kuraklık ve seylâp gibi tabiî âfetlerden zarar gören muhtaç rifıçilerimize 5254 sayılı Kanun 
hükümlerince 1950 yılında 68892 ton, 1951 yılında 39277 ton, 1952 yılında 64S50 ton ve 1953 yılın
da da 174 bin ton hububat tohumluğu dağıtılmıştır. İçinde bulunduğumuz devre zarfındaki güzlük 
tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle muhtaç çiftçilerimize 159 539 ton hububat tohumu 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Karşılığı kredi olmak üzere ayrıca 63 699 tonluk tohumluk kredisi ve
rilmiştir. 

Muhtelif şekille çiftçilerimize verilen tohumlar vaktinde çiftçi eline geçmesini sağlamak bu dâ
vanın esasını teşkil etmektedir. Son yıllarda bu yolda gösterilen hassasiyet memnuniyet vericidir. 

Zirai Mücadele işleri: 

Ziraat mahsullerimize zarar veren çeşitli hastalık ve zararlarla mücadele faaliyetlerine geçen 
yıllara nazaran daha geniş ve şümulllü bir şekilde devam edilmiş ve müstahsıllarımızın Devlet Teş
kilâtına karşı gösterdiği itimat vs müzaharet sayesinde muvaffakiyetli bir devre idrak edilmiş 
bulunmaktadır. Bu meyanda 18 000 000 dan fazla ağaç zeytin sineği ve güvesine karşı 25 000 000 
kadar meyva ağacı muhtelif zararlılara karşı ilaçlanmış ve 380 000 dekardan fazla pamuk tarlaların
da yeşil kurt mücadelesi yapılmıştır. Pamuklarımıza arız olan pembe kurtla mücadele için 4 000 000 
dekar sahada pamuk sapları sökülmüş, 23 629 ton pamuk tohumu ilaçlanmış ve 19 0C0 ton pamuk 
tohumluğu kontrol edilmiştir. Ayrıca 4 000 000 dekardan fazla bir saha fareden temizlenmiş ve 
150 000 dekarlık bir sahada yerli çekirgeye karşı mücadele yapılarak 1 000 000 kilodan fazla çekir
ge itlaf edilmiştir. 



- m -
Zirai mücadele mevzuunda Milletlerarası i$ birliğine ehemmiyet veren Hükümet, geçen yıllarda 

olduğu gibi, Arabistan Yarım Adasındaki çöl çekirgelerinin yurdumuza gelmeden Önlenmesini temin 
ve dolayısiyle memleketimizdeki muhtemel zararlarına mâni olmak maksadiyle komşu memleketlerde 
yapılan çekirge mücadelelerine maddi yardımda bulunmuştur. Bu arada Ürdün'e 3 jeep ve 3 kam
yonla 300 ton kepek ve 30 ton ilâç verilmiştir. 

Gelecek yıl hastalık ve haşerelere karşı daha geniş bir şekilde mücadele tatbiki için şimdiden 
icabeden tedbirler alınmaktadır. 

Küçük sulama işleri : 

Zirai istihsalimizin artmasında mühim tesiri olan sulama işleri üzerinde ehemmiyetle durul
maktadır. Bu mevzu üzerinde lüzumlu araştırmalar yapmak üzere çalışan dört sulu ziraat deneme 
istasyonuna ilâveten önümüzdeki yıl zarfında Sarayköy, Elâzığ ve Tokad'da olmak üzere yeniden 
ÜÇ istasyon daha kurulması için Kistimin hazırlıklar yapılmaktadır. 

Sulu ziraat deneme istasyonları imi yaptıkları araştırmalar neticesinde tesbiti ettikleri bölge
lerini yarayışlı teknik bilgiler, sulama tatbikat gurupları tarafından çiftçilerimize ulaştırılmak
tadır. Halen sayısı 6 olan sulama tatbikat gurupları ellerindeki vasıtalarla çiftçi tarlalarında 
bilfiil çalışarak demonstrasy onlar yapmaktadır. Müspet tesirleri görülen bu çalışmaların daha 
gfeniş mikyasta yapılması ve bu teknik bilgilerin daha büyük bir-çiftçi kütlesine ulaştırılması 
için sulama tatbikat gurupları sayısı 1955 yılında artırılacaktır. 

Kimyevi gübre, toprak etüt ve tahlil işleri: 

Ziraat mahsullerinin verimine tesir eden kimyevi gübrelerin çiftçilerimiz tarafından daha 
geniş mikyasta kullanılmasını teşvik bakımından yapılmakta olan çalışmalar faydalı neticeler Ver
mektedir. 1951 yılında 108 köyde çiftçi tarlalarında yapılmış olan kimyevi gübre gösterileri, 
1952 yılında 800, 1953 yılında 1651 ve 1954 yılında ise 2275 köye teşmil edilmiştir. Bu şekilde 
Hükümfet eliyle .yapılan kimyevi gübre demonstrasyonlarmm mahsullerinin verimi üzerindeki 
müspet tesirlerini gören çiftçilerimizin kimyevi gübre kullanmaya karşı istek ve alâkaları büyük 
mikyasta artmıştır. 1951 yılında 45 bin ton civarında olan, kimyavi gübre istihlâkimiz 1952 de 
70 000, 1953 te 90 031 ve 1954 yılında da 100 000 ton civarındadır. Memleketimizin muhtaç, olduğu 
kimyevi gübrelerin yurt dâhilinde temini maksadiyle iskenderun'da kurulmuş bulunan Süperfos-
fat fabrikası, bu yıl faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu seneki istihsalin 40 bin ton civarında 
olan fabrika gelecek sente 100 000 ton süperfosfat gübresi istihsali için icabeden tedbirleri şimdi
den almıştır. 

Sulama ve kimyevi gübre işleri ile ilgili olarak Ziraat Vekâletinin hazırlamış olduğu bir pro
gram gereğince memleket topraklarını tahlil ve etüt işleri üzerinde de ehemmiyetle çalışmaktadır. 

Ankara'da en yeni teknik vasıtalarla kurulmuş bulunan Toprak ve G-übre Araştırma Enstitü
sünde memleket topraklarının tahlilleri yapıldığı gibi yurt topraklarının hususiyetlerini ve zirai 
bakımdan değerlerini gösterir bir Türkiye Toprak Haritası da hazırlanmış bulunmaktadır. Diğer 
taraftan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün programa aldığı sulama şebekesi sahalarının de
taylı toprak etüdleri de yapılarak haritaları çıkarılmaktadır. Bizzat ziyaret ederek tetkikat yaptığım 
yeni kurulan Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünü zirai inkişafımız bakımından atılmış çok 
kıymetli bir hamle sayıyoruz. Çok modern teknik âletlerle teçhiz edilmiş olan bu müessesenin mü-
tevazi çalışmaları takdire değer. 

Pamuk işleri : 

Dış ticaretimizde ehemmiyetli bir madde olan pamuk mahsulümüzün, bilhassa sulama, gübre
leme, îyi vasıflı tohumların teşmili ve muhtelif hastalık ve zararlılara karşı esaslı mücadele ya
pılmak suretiyle daha fazla artırılması ve iyileştirilmesi mevzuu üzerinde ehemmiyetle çalışıl-
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maktadır. Bu yıl ki pamuk ekiliş sahasında geçen yıla nazaran mühim bir fark olmamakla beraber 
bu sene geçen seneye nazaran 10 bin ton kadar fazlasiyle 150 000 ton saf pamuk istihsal edil
miştir. 

Meyvecilik işleri : , 

Memleket ekonomisi bakımından değerli bir mevkii olan meyvelerimizin ıshlahı ve meyve is
tihsalimizin artırılması mevzuu üzerinde ehemmijretle durulmaktadır. Bu maksada hizmet edecek 
yeni müesseselerin - kurulmasına çalışıldığı gibi mevcut müesseselerin fidan istihsal miktarları 
artırılmakta ve yabancı ağaçların aşılanması işlerine de daha geniş ve progrmlı bir şekilde devam 
edilmektedir. Bu arada bilhassa Orta Anadolu gibi çeşitli istihsal yapamıyan bölgelerdeki çiftçile
rimizin geçim kaynaklarını çeşitlendirmek maksadiyle hazırlanmış bulunan bir program gereğin
ce üç yıldan beri köylerde toplu bağ ve meyvelikler tesis edilmektedir. Şimdiye kadar 12 vilâ
yetin 216 köyünde 8 136 dekar bağ ve 7 199 dei ar meyvelik kurulmuştur. 

1954 yılı zarfında meyvecilik müesseselerinden üç milyon kadar Amerikan ,asma çubuğu, iki 
milyon kadar meyveli fidan, 250 bin kadar meyvesiz fidan ve 1 600 000 aded sebze fidesi dağıtıl
mıştır. 

Tavukçuluk işleri: 

Yurdumuzda fennî tavukçuluğun inkişafını teşvik maksadiyle yapılmakta olan plânlı çalışmalar 
daha geniş bir ölçüde devam etmektedir. Bu arada memlekette yüksek verimli yabancı tavuk ırkları
nın taammümü için Birleşik Amerika ve İngiltere'den damızlık yumurta ve civcivler getirilmiş ve 
bunlar müesseselerde yetiştirilip üretildikten sonra yetiştiricilere tevzi edilmiş ve edilmektedir. 1954 
yılı zarfında Devlet müesseselerinden 90 bin damızlık yumurta ve 40 bin kadar günlük civciv ve 
15 500 kadar damızlık tavuk ve piliç istekli yetiştiricilere satılmıştır. 

Zirai öğretim İşleri: 

Teknik eleman yetiştirme mevzuunda orta ziraat, teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okulları 
kadroları genişletilmekte ve bu okulların daha pratik öğretim usulleriyle tedris yapmaları üzerinde 
ehemmiyetle durulmaktadır. 

Ziraat Vekâleti Teşkilâtı elemanları ve bu arada çiftçilerimizin zirai bilgilerini artırmak maksa-
liyle çeşitli kurslar tertiplenmektedir. 1954 yılı zarfında muhtelif zirai mevzular üzerinde 432 kurs 
açılmış ve bu kurslara 25 000 kadar çiftçi iştirak etmiştir. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu sene de 
traktör sürücüsü yetiştirilmek üzere 17 muhtelif yerde kurs açılmış ve 1 500 çiftçi çocuğuna trak
tör sürücülüğü ehliyet belgesi verilmiştir. 

Çayır ve mera işleri : 

Memleket hayvancılığının kalkınması bakımından yem dâvasının halli başta gelen mevzular ara
sındadır. Bu bakımdan mevcut çayır ve meralarımızdan daha rasyonel bir şekilde faydalanılmak, 
yeniden çayır ve meralar tesis etmek ve çiftçilerimizi yem nebatları yetiştirmeye teşvik yolundaki 
çalışmalar bu hususta hazırlanmış bulunan program gereğince üç seneden beri geniş bir şekilde de
vam etmektedir. Programın tatbikine başlandığı 1952 yılı başından bugüne kadar yurdumuzun muh-
teliff bölgelerindeki 4 366 köyde 88 652 dekar yoncalık, 1 092 köyde 36 264 dekar korungalık ve 
205 köyde 124 780 dekar numune merası tesis edilmiştir. 

Memleketin hayvan yemi mevzuundaki büyük ihtiyaçlarını karşılamak bakımından bu progra
mın daha fazla genişletilmesi kararlaştırılmış ve önümüzdeki iki yıl zarfında yeniden 290 000 dö
nümlük yoncalık, korungalık ve numune merası tesisi hususunda gerekli hazırlıklar yapılmıştır. 
Bu arada hayvan beslemesinde silo yemlerinden faydalanma bakımından bu yıl başlanmış olan 
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köylerde örnek mahiyette yeşilyem siloları tesis işi, önümüzdeki yıl zarfında daha geniş mikyasta 
ele alınacaktır.* 

Hayvancılığımız bakımından geniş çapta ele alınması icabeden bu faaliyeti asla kâfi görmemek
teyiz. Ehemmiyetle üzerinde durulmasının ve gerekli tahsisatın esirgenmemesini temenniye şayan 
bulmaktayız. 

Çiftçimizin modern ziraat alet ve makineleri ile teçhizi : 

Ziraat Vekâletinin Türk çiftçisinin modern ziraat alet ve makineleri ile cihazlandırılması üze
rindeki program ve çalışmaları müspet sonuçlarını vermiş bulunmaktadır. Bu mesaiyi şöylece hu
lâsa etmek kabildir. 

1. 1950 senesinde memlekette mevcut traktör sayısı 10 227 iken 1954 Temmuzunda bu rakam 
37 862 ye yükselmiştir. Keza 1950 senesinde ancak 2 095 biçer - döğer varken Temmuz 1954 te 
6 730 a çıkmıştır. Bunlarla birlikte traktörle çekilen aletlerin miktarı da çok artmıştır. 

Diğer taraftan küçük çiftçinin ziraat aletleri ihtiyacının karşılanması üzerinde bilhassa çalı
şılmış ve bunun neticesinde de muhtelif küçük çiftçi aletlerinde büyük artışlar kaydedilmiştir. 

1949 1952 

Hayvan pullukları • 666 258 85 984 
Tohum yatağı hazırlıyan 
âletler 210 106 264 409 
Ekim aletleri 11672 19 176 
Hasat aletleri 19 060 22 033 

1952 den sonraki istatistik rakamları henüz almamamışsa da bu devrede yıllık pulluk artı
şının 100 bini aştığı anlaşılmaktadır. 

Küçük çiftçinin teçhizi mevzuunda vekâlet yeni bir kanun tasarısı hazırlamış bulunmakta
dır. Ve yakında Yüksek Meclise sevk edileceği anlaşılmıştır. 

2. Ziraat alet ve makineleri üzerinde halkın bilgisini artırmak üzere : 

1950 senesinde 8 bölge merkezinde 8 makine uzmanı çalıştırılmış iken 1954 yılında 49 vilâyet
te 79 makine uzmanı vazifelendirilmiştir. Bu makine uzmannları çevrelerinde çiftçilere 361 yerde 
kısa süreli bakım ve kullanma kursları açmışlar, buna 24 028 çiftçi iştirak etmiştir. Çiftçinin ufak 
tamirlerini yerinde yapmışlar, mütehassıslarımız 11 723 traktörü de tarlada kontrol etmişlerdir. 
Aynı zamanda makine mütehassısları bölgelerindeki alet ve makine satan müesseseleri tamirhane, 
yedek parça ve mecbur oldukları seyyar servisler bakımından da kontrol ve teftiş etmişlerdir. 

Ayrıca her yıl açıUan makinist kurslarında yetiştirilen sürücü ve makinistlerin sayısı 1950 de 
1 348 iken 1954 başında 6 642 ye varmıştır. 

3. Tamirhaneler: 

Ziraat Vekâleti ve Ziraat Bankasiyle firmalar arasında yapılan anlaşmalar neticesinde halen; 
Firmaların 76 sabit büyük tamirhane, 222 saoit küçük tamirhane, 26 seyyar tamirhanesi fa

aliyette bulunmaktadır. Ayrıca firmaların 301 seyyar bakım ekipi vardır. Bu miktarlar 1948 
yılında 20 sabit tamirhane bakım ekipinden ibaret bulunmakta idi. 

Bunun dışında Zirai Donatım Kurumunun 1950 yümda 1 sabit, 2 seyyar tamirhanesi, 6 seyyar 
bakım ekipi varken bu miktarı 1954 sonunda 12 sabit, 18 seyyar tamirhaneye ve seyyar bakım 
ekipini de 69 a çıkarmıştır. 
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Ziraat makineDerinin tekasüf ettiği yerlerde ayrıca hususi tamirhaneler açılmış bulunmakta

dır. 1955 yılındaki çalışma programları içine bu tamirhanelere teknik bakımdan yardım etmek 
ve tamirhane personelini yetiştirmek de alınmış bulunmaktadır. 

Bunların yanında Maarif Vekâleti ile yapılan iş birliği neticesinde 5 sanat enstitüsünde ziraat 
makineleri ihtisası bölümü ayrılmış ve bütün sanat enstitülerinde ziraat alet ve makineleri tamiri ya
pılmaya başlanmıştır. 

Vekâletin Konya'da açmış olduğu makinist okulu, 1954 yılında ilk mezunlarını vermiş bulun
maktadır. Bu mektebe evvelâ talep çok arttığından 1955 te iki şube açılması için hazırlıklara baş
lanmıştır. 

4. Ziraat alet ve makinelerinin yedek parçalarını zamanında ve normal fiyatla çiftçi eline geç
mesi için Ziraat Vekâleti büyük mesai sarf etmiştir. 

Amerikan direkt yardımiyle getirtilen traktörlerin yedek parçaları için 1953 -1954 devresinde 2 
milyon dolar tahsis yapılmıştır. Avrupa'dan getirtilen traktörler için İktisat ve Ticaret Vekâletiyle 
iş birliğine girişilmiş ve bu traktör ve aletler için asgari ihtiyacın yılda 10 milyon liraya baliğ ol
duğu hesaplanarak bunun firmalara 2 - 3 defada verilmesi üzerinde mutabakata varılmıştır. Bu 
cümleden olarak 2,5 milyon liralık birinci parti yedek parça tahsisinin listeleri Ziraat Vekâletince 
tetkik ve kabul olunarak muameleleri intaç olunmuştur. 

Kauçuk çalışmaları : 

Memlekette ham kauçuk istihsali bakımından en ümit verici nebat olduğu Antalya Tohum Islâh 
İstasyonu tarafından yapılan araştırmalar sonunda tespit edilen Guayul'm Antalya'nın kıraç ve 
zayıf topraklarında çok iyi yetişebileceği anlaşılmış ve hammaddesi bu nebata dayanan bir ham 
kauçuk fabrikasının Antalya'da kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu fabrikanın çalışması için lüzumlu bulunan kauçuğu yetiştirmek üzere muhtelif vilâyetlerde 
denemeler yapılmakla beraber Guayul nebatının esas inkişaf merkezi olan Antalya'da bu nebatın 
ziraatini çiftçilerimize_ öğretmek ve örnek olmak maksadiyle Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından 
800 dekarlık bir sahada Guayul plantasyonu yapılmış ve bunda memnuniyet verici neticeler alınmış
tır. Diğer taraftan geniş mikyasta yapılacak Guayul ziraati için lüzumlu bulunan tohumluğun üre
tilmesine de gayret edilmektedir. Geçen sene Amerika Hükümetinden 100 kilo Guayul tohumu temin 
edilmiştir. Bu ziraati yapacak çiftçilere kredi temini maksadiyle Ziraat Bankasiyle temasa geçil
miştir. 

Guayul nebatının Antalya'da ve civarında inkişafına hizmet edeeek olan âmillerden biri ve en mü
himi şüphesiz ki Antalya'da ham kauçuk sanayimin kurulması olacaktır. Bu hususta vekâletimiz 
Ankara'da mevcut olan müessese ve çalışmalarını Antalya'ya intikal ettirmiştir. Ayrıca Amerikan 
yardımından 30 bin dolar değerinde küçük bir ham kauçuk tesisinin de memleketimize getirilmesine 
çalışılmaktadır. Bu tesisin Antalya'da faaliyete geçirilmesiyle Guayul ziraatinin inkişafına ve ham 
kauçuk istihsaline hizmet edilmiş olacaktır. 

Temenniler : 

1. 1955 bütçe teklifinin hazırlanmasından sonra devlet lisan imtihanında muvaffak olmuş bulu
nan bir elemana 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre ödenecek 1 500 liralık mükâfat için 1954 

. bütçesinde tahsisat bulunmadığı gibi 1955 bütçe teklifiyle böyle bir tahsisat teklif edilmemiştir. Mez
kûr elemanın bu istihkakını ödiyebilmek vê  1955 malî yılı zarfında bu gibi muhtemel bir mükâfatın 
tediyesini sağlıyabilmek üzere 1955 bütçe teklifinde 417/10 fasıl ve maddesinden 3 000 lirasının tenkis 
edilerek 207. fasla 3 000 liralık bir tahsisat konulması; 

2. Bütçe formülüne ait (R) cetvelinde ta§ıt masraflarına ait 309 ncu faslın motorlu taşıtlar iş-
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letme masraflarına ait bir kayıt bulunduğu halde taşıtların onarma masraflarına ait her hangi bir 
kayıt bulunmadığından bâzı hallerde tatbikatta müşkülâtla karşılaşılmaktadır. 

Bu maddeye ait tahsisatın ne gibi işler için harcanabileceği hakkında formüle sarih kayıtlar ko
nulması ; 

3. 417, 418, 419, 420, 422 ve 423 ncü fasıllarla 428 nci fasla ait bütçe formülünde ziraat işlerinde 
kullanılan traktör, biçer - döver, motopomp ve saire gibi çeşitli ziraat alet ve makinelerinin işletil
mesi için lüzumlu bulunan akar yakıtların bu fasıl ve maddelere mevzu tahsisattan ödeneceğine ait 
sarih bir kayıt bulunmadığından tatbikatta müşkülâtla karşılaşılmaktadır. Bunu önlemek üzere bu fa
sıllara ait bütçe formülüne lüzumlu kaydın ilâvesi; 

4. Yine mezkûr fasılların bütçe formülünde (bürolarda çalışanlar hariç) zirai mücadele, zeytin, 
çay, ve tarla işlerinde bilfiil çalıştırılanlara iş elbisesi ve saire verilebileceği kaydedilmiş bulundu
ğundan meyvecilik, tavukçuluk ve saire gibi bilfiil tatbikat ve tarla işlerinde çalışanlar iş elbisesi 
vesaire almamaktadırlar.' (R) cetvelindeki bu formülün büro işlerinden başka ziraatte bilfiil tarla ve 
tatbikat işlerinde çalışanlara iş elbisesi ve saire verilmesini sağlıyacak bir şekilde değiştirilmesi; 

5. Yine mezkûr fasıllara ait bütçe formülünde «savaşla ilgili yayın masrafları» kaydı vardır. 
418, 419, 420, 422 ve 423 ncü fasıllara giren işlere ait yaym masraflarının da bu tertiplerden karşı
lanmasını sağlamak maksadiyle (R) cetvelindeki bu kaydın «hizmetle ilgili bilûmum yaym masraf
ları» şeklinde düzeltilmesi. 

6. Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü vazifeleri meyamnda olan işlerin daha iyi bir şekilde yapı
labilmesi için 1955 bütçe teklifinde aşağıdaki fasıl ve maddelere hizalarında gösterilen miktarda 
tahsisat ilâvesi : 

F. M. Lira Sarf yeri 

Hayvan yemi araştırmaları 
Toplu köy yoncalık ve korunganlıklar kurulması 
Melez mısırların teşmili 
Meyvecilik çalışmaları 
Zeytincilik çalışmaları 
Çay işleri / 
Küçük su işleri < 
Tarım sergi ve meşherleri 

372 000 Yekûn 

7. Hususi muhasebeler tarafından işletilmekte olan fidanlıklara yardım olmak üzere bütçede açı
lacak yeni bir fasla bu maksatla 50 bin liralık bir tahsisat konulması. 

8. 1955 yılı için bütçenin (L) cetvelinde mevkuf tutulan Pamuk İşleri Müdürlüğü Vilâyet
ler teşkilâtında bulunan kadrolardan (13) adedi fiiliye alınmış ise de Vekâlet teşkilâtında çalı
şan memurların kadro durumu itibariyle kısmı âzami iki üst derece almakta ve terfi imkânları 
da kalmamış vaziyettedir. 

Esasen 1955 yılında Fakülteden mezun olacak Ziraat Mühendisleri için kâfi kadro da mevcut 
olmadığından 2919 sayılı Kanuna göre kadrosuz üstihdam cihetline gidilecektir. Veteriner teşki
lâtı da aynı şekildedir. 

Merkez ve taşra teşkilâtı diye bir tefrik yapılmamaktadır. 

(35) liralık kadrodan 50 lira maaş alan Veterinerlerden bir çoğu 1955 yılında terfi müddet
lerini ikmal etmiş durumda olacaklar ve kadrosuzluk dolayısiyle de terfi edemiyeeeklerdir. Bu 
sebepler göz önüne alınarak : 

418 
418 
418 
419 
419 
419 
428 
458 

20 
20 
50 
10 
20 
30 
10 
30 

20 000 
100 000 
2 000 

100 000 
20 000 
20 000 
100 000 
10 000 
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Pamuk işleri taşra ve Veteriner merkez teşkilatındaki : 

İlişik kadroların fiiliye alınması lüzum ve zarureti vardır. Bu kadroların fiiliye alınmasiyle 
karşılığı; Fakültelerden vo Ziraat Okullarından mezun olacak memurlarm tâyinlerine kadar 
tasarruf edilecek tahsisatla karşılanacağından tahsisat talebinde bulunulmamaktadır. 

Vilâyetler Pamuk İşleri 

1 
2 
4 
1 
6 
1 
2 
2 
1 

60 
60 
50 
40 
30 
40 
35 
30 
35 

Aded Maaş 

Müdür Muavini 
Pamuk yetiştirme eksperi . 
Birinci sınıf şer 
İkinci sınıf şef 
Birinci sınıf kontrol memuru 
Birinci sınıf mesul sayman 
İkinci sınıf mesul sayman 
Birinci sınıf ayniyat memuru 
Mesul sayman 

20 

Veteriner Vmum Müdürlüğü : ' .,*•••* •"-.-rr® 

Hayvancıl ık, memleketimizde ehemmiyetle üzerinde durulması lâzımgelen ana dâvalarımız
d a n birisidir. F i lhak ika coğrafi hususiyeti ve iklim şar t lar ı bak ımından çok müsait bir durumu
muz mevcut tur . Bu mevzu üzerinde al ınacak ciddî ve esaslı tedbir ler ikt isadi inkişafımız, ziraati-
miz ve sosyal hayat ımızda çok müspet neticeler doğurabilir . İh raç malı o larak bize çok müsai t 
imkânlar sağlanabilir . 

Bugün F A O teşkilât ının yayınladığı is tat ist iklere göre Türk iye 'de nüfus başına yenen vasa
ti et miktarı 17,2 kilodur. Bu miktar Amerika'da 82, Kanada'da 75, Fransa'da 68,3, Almanya'da 
42, İrlanda'da 54,3, Danimarka'da 59, İsveç'te 50,3 tür. 

Halkımızın refah seviyesi arttıkça ve normal et yeme durumuna doğru bir inkişaf elbette 
olacaktır. Bu takdirde halen mevcut 63 milyon civarındaki hayvan mevcudumuz karşısında ba
riz bir endişe doğabilecektir. Bu itibarla da hayvancılığımıza ehemmiyet vermek bir zaruret ha
lini almaktadır. 

Veteriner teşkilâtımız ihtiyaca kifayet etmemektedir. Bugünkü mevcut bir Veteriner Fa
kültemiz de kâfi eleman yetiktirememektedir. Aşağıdaki cetvel muhtelif memleketlerin durumu
nu göstermektedir. 

Dünya veteriner, fakülte ve veteriner adediyle hayvan mevcudu ve beher veterinere isabet eden 
hayvan miktarlarını gösteren cetveldir. 
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Memleket ismi 

Belçika 
Danimarka 
Fransa 
italya 
Holânda 
Portekiz 
tsveç 
îsviçre 
İngiltere 
Garbi - Almanya 
Yugoslavya 
Avusturya 
Amerika 
Türkiye 

Hayvan 
mevcudu 

3 947 000 
6 830 000 

34 828 000 
26 620 000 
5 250 000 
8 290 000 
4 649 000 
2 939 000 

35 163 000 
26 599 000 
12 224 000 
5 771 000 

180 000 000 
63 137 000 

Veteriner 
Fakültesi 

2 
1 
3 

11 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
1 

17 
1 

Veteriner 

782 
1 261 
3 500 
5 456 

764 
750 
687 
750 

4 712 
5 160 

— 
1 296 

18 000 
750 

Bir 
veterinere 

isabet eden 
hayvan 

adedi 

5.047 
5 419 
9 950 
4 871 
6 871 

11 053 
6 771 
3 918 
7 462 
5 154 

— 
4 463 

10 000 
84 182 ,'66 

Arz olunan sebeplere binaen hayvancılığımızın inkişafında büyük hizmet ve rolü olan veteriner 
adedini arttırmak için bilhassa hayvancılık bakımından; inkişafa müsait olan Şark bölgesinde Ata
türk Üniversitesi bünyesinde ikinci bir Veteriner Fakültesinin kurulma kararı hakiki il dr ihtiyaç 
karşılığıdır. 

Hayvan adedimizde filhakika memnuniyet bahş bir artış görülmektedir. Aşağıdaki cetvel 1950 
ye nazaran artışı göstermektedir. 

1950 - 1953 senesi hayvan mevcudu 
r 195Ö 1953 

Koyun 
Kılkeçi 
Tiftik 
Sığır 
Manda 
Deve 
At 
Katır 
Merkep 

23 083 000 
14 498 000 
3 966 000 

10 123 000 
948 000 
110 000 

1 140 000 
109 000 

1 633 000 

27 211 000 
16 094 Ö00 
4 869 000 

10 759 000 
1 044 000 

94 000 
1 201 000 

117 000 
1 748 000 

Yekûn 55 610 000 63 137 000 

Bu rakamlara göre koyun, sığır ve tiftik keçideki artış müspettir. Kılkeçi adedindeki fazla ar
tış da ormancılığımız bakımından üzerinde dikkatle durulmaya değer. 

Arz olunduğu veçhile veteriner işlerinin tahsisat kifayetsizliği sebebiyle lâyikı veçhile inki
şaf gösteremediğini kaydetmek isteriz. Amerikalı dostlarımızın hayvancılığımız mevzuunda bü
yük yardım ve teşvikleri mevcuttur, 
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Veteriner Umum Müdürlüğünde 1954 yılı faaliyeti : 

Hayvan varlığımızın gelişmesi ancak hastalıklardan salim bir temel üzerinde imkân dâhiline 
gireceğinden bu maksatla salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edilmiş ve 7 086 932 baş 
hayvana koruyucu aşı yapılmış, 1 198 281 baş hayvan iç parazitlere karşı ilaçlanmış, 524 817 
baş hayvan ise dış parazitlere karşı mücadeleye tâbi tutulmuş. 

60 vilâyette paraziter hastalıklara karşı teşkilâtlı ilaçlamalar yapılmış, 14 570 hayvan âdi has
talıklar bakımından hastane ve dispanserlerde tedavi görmüş, 8 303 403 baş hayvan ise hasta
lıkların sirayetinin önlenmesi bakımından koruma muayenesine tâbi tutulmuştur. 

Bu mücadeleler için bakteriyoloji enstitülerimizde : 

9 820 litre çeşitli aşı 

3 577 litre çeşitli serum 

18 545 doz biyolojik madde 

2,5 milyon kapsül distofajin imal edilmiş ve 11 266 aded marazi maddenin muayenesi yapıl
mıştır. 

Bu faaliyet neticesi öldürücü epidemik çıkması önlenmiştir. • Şap hastalığına karşı kurulması 
plâna alman lâboratuvarm İstanbul'da yeri tesbit edilmiş, bu maksatla bütçeye 300 000 lira kar
şılığı para konmuştur. Bu maksatla FAO merkfziyle de teması temin edilmektedir. 

9 hayvan hastanesine ilâveten Diyarbakır, Van, Erzurum, Uri'a hastaneleri bitirilmiş, Bursa ve 
Selimiye hastaneleri ise inşa halinde olup, Kars, Balıkesir, Amasya ve Maraş'ta birer hastane yap
tırılması plâna alınmıştır. 

Hayvan ıslahı ve, üretimi mevzuu üzerinde: 

Mevcut 5 haramızın tesislerinin mühim bir kısmı ikmal edilmLj, Karaköy ve Altmdere harala-
rındaki tesislerle ahır ve ağılların* bir kısmı bitirilerek damızlıklar buralara yerleştirilmiş, 

Hafik ve Maraş inekhanelerinin 1955 sonesinde açılmaları için çalışılmış, aygır depolarında da
mızlık aygır mevcudu 1 355 başa çıkarılmış ve muhtelif vilâyetl'erdeki aşım duraklarında 57 bin 
kısrağa 60 000 aşım yaptırılmış, 

Boğa bakım ve aşım duraklarının kadroları takviye edilmiş ve halka 277 aygır, kısrak, 620 boğa, 
2 136 koç ve tiftik teke, 821 koyun ye keçi damızlığı, 427 dişi sığır damızlığı tevzi edilmiştir. 1950 
yılında halika tevzi edilen hayvan sayısı 3 271 baş iken 1954 yılmda 7 014 başa baliğ olmuştur. 

Suni tohumlama : 

Sığır suni tohumlama durakları 34 adede iblâğ edilmiş ve 27 000 baş ineğin tohumlanması plâ
na alınmıştıı*. 

Koyun suni tohumlama durakları da keza 34 adede çıkarılmış olup 30 000 koyunun tohumlan
ması plâna alınmıştır. 

Muhtelif senelerde tohumlanan hayvan miktarı 
Senesi Sığır Koyun 

1950 2 892 5 323 
1953 22 328 13 217 
1954 26 500 32 300 

kötü vasıflı 102 976 baş hayvan enenmiştir. 
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Hayvancılığın teşviki maksadiyle 81 yerde sergi açılmış ve 170 000 lira mükâfat dağıtılmıştır. 

Hareket ve sürat kabiliyeti yüksek at yetiştirmek maksadiyle yarışlara 40 000 lira ikramiye tah
sis edilmiştir. 

Bunlardan başka hayvancılık müesseselerimizde yetiştirilen 1 000 küsur hayvan selekte edilmiş ve 
ilaçlanmış buğday tohumu, 80 ton mısır, 60 ton pamuk tohumu, 4 000 muhtelif meyva fidanı, 
16 000 Amerikan çabuğu, 1 386 damızlık tavuk ve piliç, 7 526 damızlık yumurta, 500 000 sebze 
fidesi çiftçilere dağıtılmıştır. 

Islah ve üretim sahasında müesseselerîmizdeki elemanlar köylülerle temasa geçmiş ve köylüye hay
van bakımı, beslenmesi, silâj, çayır, meıa ve hayvan yemleri üzerinde çeşitli konferanslar veril
miştir. 

Hayvancılık tevziinde ilmî mesailer yapılması hususunda müesseselerde çalışmalara başlanmış
tır. 

1. Salgın hayvan hastalıklarına karşı veteriner teşkilâtı tarafından yapılan mücadelelerde hiz
metlerin daha iyi yürütülmesi ve bilhassa koruyucu mücadelelerin inkişafı için hayvan sahiplerin
den alınmakta olan aşı ücretlerine dair 1775 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadiliyle mücadelede 
çalışan veterinerlere, zirai mücadelede çalışan memurlara ikramiye verilmesi yolundaki 6222 sayılı 
Kanuna muvazi olarak bir hüküm tesisinin faydalı olduğu mütalâasmdayız. 

2. Ziraat Umum Müdürlüğü kısmında esbabı mucibesi zikrolunduğu veçhile (L) cetvelinde mev
kuf tutulan 6 aded 40 liralık ve 1 aded 35 liralık kadronun serbest bırakılması lüzumlu görülmek
tedir. 

3. Aşağıdaki tahsisatın ilâvesini hizmetin lüzum ve ehemmiyetine binaen zaruri görüyoruz. 

601 50 000 özel idarelere yardım. 
307-92/A 200 000 Hayvan sağlık memurlarının tazminatı 
476/30 10 000 Veteriner kursları 

Yekûn 260 000 

1951 yılında Amerikan Misyonu ile yapılan karşılıklı paralar Anlaşması hakkındaki malûmat 
ehemmiyetine binaen arz olunmuştur. Anlaşmaya rağmen ve bu programın icabettirdiği tahsisatın 
3 yıldan beri bütçeye ithali maalesef mümkün olamamıştır. 

Gerek teknik ziraatımızın ve gerekse hayvancılığımızın inkişafında büyük tesiri bulunan karşılık 
yardım anlaşmasının işler hale getirilmesini bir temenni olarak komisyonumuzun bütçe raporunda 
zikredilmesini uygun bulmaktayız. 

1951 yılında imzalanan Karşılık Paralar Anlaşması projeleri hakkında malûmat 

Zirai kalkınma ve zirai istihsali artırma yolundaki programlarımızla ilgili olarak hükümetimizle 
mahallî Amerikan misyonu aratanda 1951 yılında imzalanan Karşılıklı Paralar Anlaşması, yedi esas 
projeyi ihtiva etmektedir. Bu projelerin tatbikatı için lüzumlu bulunan 48 300 000 liradan 24 300 000 
lirası karşılık paralardan Ziraat Vekâleti emrine serbest bırakılmıştır. 14 000 000 lirası Vekâletin 
1952, 10 000 000 lirası da 1953 malî yılı bütçelerine munzam olarak verilmiştir. 

Teknik ziraat teşkilâtında çalışmalariyle ilgili bulunan birinci projeye göre; normal bütçemiz
de bu maksat için mevzu tahsisat da kullanılmak suretiyle şimdiye kadar 4 336 köyde 88 652 de
kar yoncalık, 1 092 köyde 36 264 dekar korungalık, ve 205 köyde 124 780 dekar numune merası 
olmak üzere ceman 249 696 dekar yoncalık, korungalık ve numune merası tesis edilerek projede 
200 000 dekar olarak kabul edilmiş bulunan miktar fazlasiyle tahakkuk ettirilmiş, 1952, 1953 ve 
1954 malî yılları zarfında ceman 4 726 köyde kimyevi gübreleme demonstrasyonları yapılmış, yi-
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ne aynı yıllar zarfında Amerikan Teknik Yardımından faydalanılarak ceman 316 elemanımız görgü 
ve bilgilerini artırmak üzere Amerika'ya gönderilmiş ve vekâletimiz teknik elemanları için yur
dun muhtelif yerlerinde ve çeşitli mevzular üzerinde tekâmül seminerleri açılarak bilgileri tak
viye edilmiş, ziraat teşkilâtımızın çalışmalarını kolaylaştıracak nakil vasıtaları ve lüzumlu gösteri 
makineleri satınalmmış ve Orta - Anadolunun 12 vilâyetinde 216 köyde ceman 8 136 dekar bağ ve 
7 199 dekar meyvalık tesis edilmiştir. 

Küçük çiftçilerimizin hayvanla çekilen alet ve vasıtalarla teçhizini hedef tutan ikinci bir pro
jeye göre; 9 000 hayvan pulluğu, 9 000 mibzer, 9 000 tırmık, 9 000 kültüvatör, 1 200 orak maki
nesi, 2 000 araba ve 1 000 tınaz makinesi memleket dâhilinde imaİ ve dışardan ithal edilerek 
peşin taksit alınmadan beş sene vâde ile çiftçilerimize satılmaktadır. Zirai araştırma mevzula
rını ihtiva eden Üçüncü projeye göre; toprak üzerinde gerek lâboratuvar ve gerekse tarla çalış
malarına başlanmış olup geçen yıl Ankara'da bir gübre ve toprak araştırma enstitüsü kurulmuş, 
araştırma müesseselerimizin bir kısım noksan alet ve makineleri temin edilmiş, çayır, mera ve 
yem nebatları üzerinde Zivaat Fakültesiyle müştereken yapılmakta olan araştırma işlerine ve 
Amerika, İngiltere'den getirtilen anaç ve civciv ve yumurtalarla tavukçuluğumuzun ıslahı yo
lundaki çalışmalara plânlı bir şekilde devam edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü tarafından tatbik edilmekte olan dördüncü proje; esasları dairesinde 
Orta Anadolu vilâyetlerinin 250 köyünde ağaçlandırma işlerine devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar 14 vilâyetin 162 köyünde 975 hektar sah» ağaçlanmış ve bunlara 1 577 304 fidan dikil
miştir. 

Beşinci proje; esasları dairesinde Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğüne bağlı Cey-
lânpmar Çiftliğinde yeni arazi açmaları yapılarak 1952 - 1953 devriesinde 320 000, 1953 - 1954 
devresinde 200 000 ve 1954 - 1955 devresinde 100 000 dekar açma yapılarak ekilmiştir. 

Ayrıca yeni arazi açmaları yapılacak çiftliklerin koşum hayvanı ve hayvanla çekilir aletleri 
temin etmesi için Ziraat Bankası emrine verilmiş olan 4 milyon liralık fondan şimdiye kadar 
3 316 207 lirası çiftçilere ikraz edilmiş ve bu ikrazat ile 6 427 çiftçiye 9 231 koşum hayvanı 
ve 1 023 parça, hayvanla çekilen muhtelif aletlerle 76 koşum takımı temin edilmiştir. 

Altıncı proje; Esasları dairesinde vekâletimiz bünyesindeki küçük sulama işleri plânlı bir 
şekilde genişletilmiş, Eskişehir'de yeni bir sulu ziraat deneme istasyonu kurularak çalışmalara 
başlanmış, sulama işlerinde çalışacak elemanlar için kurslar açılarak bunların yetişmeleri temin 
edilmiş, sulama işlerini çiftçilere bilfiil öğretmek üzere 6 sulama tatbikat grupu teşkil edilerek 
faaliyete geçirilmiş ve bu gruplar vasıtasiyle 1953 yılı zarfında 17 köyde 30 demonstrasyon ter-
tibedilmiş ve 64 köyde bataklık kurutmak projesi ihzarı, küçük akar sular temizlenmesi, sula
ma kanal ve bentlerin ıslahı gibi işler tahakkuk ettirilmiş ve 1954 yılı zarfında bu gruplar 33 vi
lâyette küçük su ve sulama işlerine ait 83 mevzuu ele alınarak başarılmıştır. 

'Diğer taraftan Nafıa Vekâletiyle müştereken Konya ve Urfa gibi kurak bölgelerde yeraltı su
ları araştırmalarına başlanmış ve bu iş Nafıa Vekâletince bir Alman firmasına ihale edilerek bu
güne kadar Konya'da 23 yeraltı suyu sondajı yapılmıştır. Bunlardan 18 kuyuya ait malûmat 
gelmiştir. Buna göre 18 kuyudan 11 inde su bulunmuş, diğerlerinde bulunmamıştır. Su çıkan kuyu
ların saniyedeki su verimleri, ikisinde 7 litre ve diğer dokuzunda ise 20 - 30 litre arasındadır. Alı
nan neticeler umumiyetle müspettir. Yakında Urfa'da çalışmalara başlanacaktır. 

Yedinci proje olan hayvancılık projesi esasları dairesinde hayvanlarımızın ıslahı ve hayvan 
hastalıklariyle mücadele mevzuları üzerinde ehemmiyetle durulmuş ve bu husustaki faaliyetler ge
nişletilmiştir. Yine bu proje ilgili olarak hayvanlarımızın ıslahı için dışardan damızlık hf»vV,an 
ithaline çalışılmaktadır. 
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1951 de imzalanan 21 sayılı Karşılık Paralar Anlaşmasına ek olarak hazırlanan 1954 de imzalanan 

Anlaşmaya dâhil projeler hakkında not 

1951 yılında Hükümetimizle mahallî Amerikan Misyonu arasında imzalanmış i-ulunan 21 sayılı 
Karşılık Par.alar Anlaşmasına dâhil bulunan projelerin tatbikatında müspet neticeler alınmış 
bulunduğundan, bu projelerin bir kısmının genişletilmesi ve ziraat sahasında bâzı yeni projelerin 
ele alınması uygun görülerek yeni bir Anlaşma hazırlanmış ve 1954 yılında Hükümetimiz ve Ajne-
rikan Misyonunca kabul edilerek imza edilmiştir. / 

18 çeşitli projeyi ihtiva eden bu anlaşmadaki işlerin yapılabilmesi için Ziraat Vekâleti emrine 
40 milyon liralık tahsisat ayrılması ve bu tahsisatın 10 milyon lirasının 1954 malî yılı zarfında 
karşılık paralardan 10 milyon lirası 1954 malî bütçesine ek tahsisat olarak ve mütebaki 20 milyon 
lirası da 1955 bütçesine munzam tahsisat olavak verilmesi kabul edilmiştir. 

Bu projeler; teknik ziraat teşkilâtının genişletilmesi ve bu teşkilâtın yeniden motorlu nakil 
vasıtaları ve diğer vasıta ve imkânlarla takviyesi, küçük çiftçilerimizi modern ekipmanları kul
lanmaya teşvik bakımından ziraat teşkilâtı tarafından hayvanla çekilir ve diğer ekipmanlar 
satmalmarak bunların çiftçi tarlalarında gösteri işlerinde kullanılması ziraat okullarının vasıta 
ve imkân noksanlıklarının tamamlanması ve Şarkta yeni bir ziraat okulu açılması, Orman Umum 
Müdürlüğü tarafından Orta-Anadolu'da yapılmakta olan köy ağaçlandırması işlerinin genişletil
mesi, hayvancılığımızın kalkındırılması bakımından daha geniş şekilde ıslah ve öğretici faaliyet
lere geçilmesi, köylerde kurulmakta olan topliu köy bağ ve meyvalıkları çalışmalarının «geniş
letilmesi, zirai enformasyon işleri için lüzumlu projektör ve saire gibi gözle eğitim vasıtaları
nın artırılması, toprak etüd ve tahlili işlerinin daha esaslı olarak geliştirilmesi, kimyevi gübre de-
monstrasyonları ve melez mısır teşmil faaliyetlerinin daha fazla genişletilmesi, tavukçuluk, ça
yır, mera, sulama işlerinin de aynı şekilde daha geniş bir program dâhilinde yürütülmesi ve Sey
han Zirai Araştırma Enstitüsü bünyesindeki pamuk çalışmalarının daha fazla tevsii ve bu hususta 
yeni çalışmaların ele alınması gibi çeşitli ve memleket ziraatinin kalkınmasına büyük yardımları 
dokunacak mevzuları ihtiva etmektedir. 

Hulâsa : 

Ziraat Vekâletinin umumiyet itibariyle, cidden memleketimizin iktisadi ve sosyal hayatında 
mühim tesirleri olacak zirai faaliyetimizde müspet istikâmette plânlı bir mesai sistemine girmiş 
olduğunu memnuniyetle kaydetmek yerinde olur. 

Evvelce arz olunan denk bütçenin ihlâl edilmemesi yolundaki prensip kararı muvacehesinde 
zaruri bulduğumuz ihtiyaçları belirterek karşılık imkânları dairesinde kabulünü teklif ettiğimiz 
hususları yüksek komisyonun takdir ve tasvibine saygı ile arz ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Ömer Faruk Sanaç 
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F. M. 

101 

Ziraat Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

5 400 

5 400 

1955 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 400 

5 400 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

12 000 

12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
y£01 TyToooloy» 

11 Merkez memurları maaşı 1 394 700 1 781 250 1 781 250 
12 Vilâyetler memurları maaşı 14 471 988 18 932 860 18 932 860 
21 Merkez memurları acık maaşı 2 000 2 500 2 500 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 8 000 6 250 6 250 

Fasıl yekûnu 15 876 688 20 722 860 20 722 860 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 196 200 257 250 257 250 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 5 447 200 7 820 000 7 820 000 

Fasıl yekûnu 5 643 400 8 077 250 8 077 250 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 18 000 23 250 23 250 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 75 650 94 875 94 875 

Fasıl yekûnu 93 650 118 125 118 125 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 120 000 120 000 120 000 
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206 

207 

209 

210 
217 

M. 

V 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
• Y ı l ı 
tahsisatı 

Lira 

41 000 

600 000 

6 000 

100 000 

2 000 

10 000 
26 500 

785 500 

1955 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

45 000 

615 000 

6 000 

100 000 

2 000 

10 000 
26 500 

804 500 

. için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

45 000 

615 000 

6 000 

100 000 

2 000 

10 000 
26 500 

804 500 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

3 000 

10 
20 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
Ekgörev tazminatı 
Askerlik dersi öğretmenlerinin 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 183 011 
2 100 

89 645 

2 000 

91 645 

1 266 820 
2 100 

89 645 

2 000 

91 645 

1 266 820 
2 100 

89 645 

2 000 

91 645 

îkinci kısım yekûnu 23 795 995 31 203 301 31 206 300 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

25 000 

50 000 

25 Ö00 

55 000 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

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 

10 000 
5 000 
5 000 
6 600 
7 500 

10 000 

44 100 

55 000 
140 000 
170 000 
18 500 
20 000 
90 000 

493 500 

10 000 
7 000 
7-000 
7 000 
7 500 

10 000 

48 500 

55 000 
140 000 
170 000 
18 500 
23 000 

100 000 

506 500 

/ 

10 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 500 

10 000 

48 500 

55 000 
140 000 
170 000 
18 500 
23 000 

100 000 

506 500 

25 000 

55 000 

21 
22 

305 
11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

180 000 
35 000 
32 500 

297 500 

15 000 
243 000 

258 000 

180 000 
45 000 
42 500 

322 500 

1 
243 000 

243 001 

180 000 
45 000 
42 500 

322 500 

1 
243 000 

243 001 
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Ziraat Vekaleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl] 

-363 -
i için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

306 
307 

10 
20 
21 

22 

23 

24 

30 
40 
50 

92 

A 
92 

93 

A 
93 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ziraat işleri muvakkat vazife 
harcırahı 
Veteriner işleri muvakkat va
zife harcırahı 
Pamuk işle d muvakkat vazife 
harcırahı 
Yayın işleri ve köy etüdleri 
muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 
(bu maddedeki tahsisattan lü
zum görülecek miktar teknik 
yardım projelerinin gerektirdi
ği masraflar karşılığı olarak T. 
C. Merkez Bankasındaki hu
susi hesaba yatırılabilir.) 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar (Ziraat) 

6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar (Veteri
ner) 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
satmalmaeak vasıtalar avans 
karşılığı (Ziraat) 

6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
satmalmaeak vasıta avans kar
şılığı (Veteriner) 

14 200 14 200 14 200 

100 000 
20 000 

İ 327 000 

750 000 

25 000 

5 000 
85 000 
55 000 

200 000 
20 000 

1 454 500 

1 100 000 

25 000 

5 000 
170 000 
55 000 

200 000 
20 000 

1 454 500 

1 100 000 

25 000 

5 000 
170 000 
55 000 

255 000 

0 

0 

0 

0 

255 000 

275 000 

150 000 

50 000 

25 000 

255 000 

275 000 

150 000 

50 000 

25 000 

Fasıl yekûnu 2 622 000 3 784 500 3 784 500 
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M. 

Ziraat Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

4481 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
zaruri masraflar 

Üçüncü kısım yekûnu 

216 000 

5 728 200 

11 
12 

11 

12 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Ziraat işleri taşıtları işletme 
masrafları 
Ziraat işleri taşıtları onarma 
masrafları 
Veteriner işleri taşıtları işlet
me masrafları 
Veteriner işleri taşıtları onar
ma masrafları 
Pamuk işleri taşıtları işletme 
masrafları 
Pamuk işleri taşıtları onarma 
masrafları 
Yayın işleri ve köy etüdleri ta
şıtları işletme masrafları 
Yayın işleri ve köy etüdleri ta
şıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

10 000 
30 000 

40 000 

3 000 

2 000 

1 022 100 

269 800 

296 000 

100 000 

10 000 

5 000 

8 000 

2 000 

1 717 90û 

10 000 
30 000 

40 000 

3 000 

2 000 

1 022 100 

269 800 

382 000 

133 700 

10 000 

5 000 

8 000 

2 000 

1 837 600 

10 000 
30 000 

40 000 

3 000 

2 000 

1 022 100 

269 800 

382 000 

133 700 

10 000 

5 000 

8 000 

2 000 

1 837 600 

0 0 

6 821 801 6 821 801 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

4291 sayılı Kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yem bedeli 
Okullar umumi masrafları 

10 Bölge ziraat okulları 
20 Teknik ziraat okulları 
30 Teknik bahçıvanlık okulları 
40 Hayvan sağlık memurları ve 

Nalbant Okulu 
50 Makinist okulları 

Fasıl yekûnu 

Zirai savaş 
10 umumi masraflar 
20 Savaş enstitüsü ve savaş istas

yonları 
30 Fümigatuvarlar masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tarla ziraatı tohum ıslah, dene
me, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk işleri umumi masraf
ları 

10 Tohum ıslah, deneme, üretme 
işleri ve kurumları 

20 Hayvan yemi, çayır ve mera 
yağ ve lif bitkileri araştırma
ları 

30 Kauçuk bitkileri ıslah, deneme 
ve üretme işleri 

40 Köy çayır ve meralarının ıslah 
ve toplu köy yoncalık ve ko
rungalıkları tesisi 

50 Melez mısır demonstrasyon 
ve teşmili işleri 

60 Köylerde yapılacak yem silo
ları gösterileri masrafı 

70 Çeltik Kanunu uygulama mas
rafları 

Fasıl yekûnu. 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 000 0 0 

560 000 600 000 600 000 
1 260 000 1 420 000 1 420 000 
570 000 610 000 610 000 
125 000 150 000 150 «000 

115 900 135 900 x135 900 

2 630 900 2 915 900 2 915 900 

4 000 000 5 000 000 5 000 000 

130 000 130 000 130 000 
30 000 30 000 30 000 

4 160 000 5 160 000 5 160 000 

350 000 350 000 350 000 

127 000 127 000 127 000 
» 

100 000 100 000 100 000 

500 000 

25 000 

5 000 

5 000 

1 112 000 

500 000 

25 000 

5 000 

5 000 

1 112 000 

600 000 

25 000 

5 000 

5 000 

1 212 000 
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M. 

Ziraat Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 

10 Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik 
ve süs nebatları işleri ve ku-

420 

20 
30 

40 
50 

10 

20 

rumları 
Zeytin işleri ve kurumları 
3788 ve 5748 sayılı kanunların 
gerektirdiği çay işleri 
Köy fmdıklıklarmın ıslahı 
Köylerde kurulacak toplu köy 
bağ ve meyvalıkları 

Fasıl yekûnu 

îpekböcekcilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri umumi masraf
ları 
îpekböcekcilik işleri ve kurum
ları 
Tavukçuluk ve arıcılık işleri 
ve kurumları 

1 208 402 
170 000 

226 595 
40 000 

65 000 

1 709 997 

65 000 

120 000 

1 308 402 
220 000 

276 595 
40 000 

65 000 

1 909 997 

* 

65 000 

220 000 

1 308 402 
220 000 

276 595 
40 000 

65 000 

1 909 997 

65 000 

220 000 

Fasıl yekûnu 185 000 285 000 285 000 

422 Pamuk işleri umumi masraf
ları 120 000 140 000 140 000 

423 Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri umumi masrafları 900 000 900 000 900 000 

424 Veteriner savaş, tahaffuz ev-
' leri, hastaneler, bakteriyoloji 

ve serum kurumları ve lâbora-
tuvarlar kurma ve yönetme iş
leri umumi masrafları 

10 Umumi masraflar 
20 Veteriner sağlık kurumları 
30 Hayvan tazminatı 
40 Veteriner malzeme ambarı 

256 000 
623 870 
380 000 
50 000 

300 000 
723 870 
450 000 

60 000 

300 000 
723 870 
450 000 

60 000 

Fasıl yekûnu 1309 870 1533 870 1533 870 



F. M. 

425 

Tahsisatın nev'i 

Ziraat Vekâleti 

Veteriner zootekni, ıslah Ve 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl] 
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ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

N' 

10 
20 

30 

40 
50 

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 
Ihsa ve organizasyon 

Fasıl yekûnu 

1 090 000 

40 000 

421 000 
150 000 

1 000 

1 702 000 

, , . . . , ; , « . - . . 

1 200 000 

40 000 

421 000 
200 000 

2 000 

1 863 000 

" >' 

1 200 000 

40 000 

421 000 
200 000 

2 000 

1 863 000 

426 Merinos işleri umumi masraf
ları 80 000 80 000 80 000 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
arteziyen işleri umumi masraf- "K 

lan 
10 Küçük su ve arteziyen işleri 
20 Sulama istasyonları 
30 Kimyevi gübre denemeleri 

teşmili 
40 Toprak etüd ve tahlilleri 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
10 Ziraat işleri 
20 Veteriner işleri 
30 Yayın işleri 

O Avanslar . 
0 4291 sayılı Kanun gereğince 

hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan avansı 5 100 0 0 

0 Ziraat öğretmenleri hayvan ve 
binek takımı avansı 100 000 0 0 

765 000 
500 000 

200 000 
10 000 

1 475 000 

3 850 000 
401 500 

780 

4 252 280 

765 000 
500 000 

200 000 
10 000 

1 475 000 

3 850 000 
551 500 

780 

4 402 280 

865 000 
500 000 

200 000 
10 000 

1 575 000 

3 850 000 
551 500 

780 

4 402 280 

Fasıl yekûnu 105 100 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

431 At yarışları ikramiyesi 
450 Üniversite ve yüksek okullarda 

okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

30 Türkiye'de yapılacak milletler
arası teknik toplantılar i ve açı
lacak yetiştirme merkezleri 
umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

457 îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 

458 Fuar, sergi ve teşvik umumi 
masrafları 

10 İç fuarlar 

1954 1955 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

40 000 40 000 40 000 

905 600 951 950 951 950 

33 000 33 000 33 000 
135 000 135 000 135 000 
168 000 168 000 168 000 

214 250 214 250 214 250 

249 000 249 000 249 000 

463 250 463 250 463 250 

117 063 181 907 181 907 

65 000 65 000 65 000 

40 000 10 000 10 000 

222 063 256 907 256 907 

102 000 142 000 142 000 

3 000 3 000 3 000 
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1954 1955 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı istenen kabul edilen 

P. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

20 

30 

476 
10 
20 
30 

Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
Ziraat sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları ve teşvik ikrami
yeleri 

Fasıl yekûnu 

Kurs umumi masrafları 
Yatılı makinist kursları 
Yatılı ve yatısız zirai kurslar 
Veteriner kursları 

* Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

* 170 000 

15 000 

188 000 

385 000 
110 000 

1 000 

496 000 

22 362 060 

170 000 

17 500 

190 500 

385 000 
110 000 

2 000 

497 000 

24 491 654 

— 

170 000 

17 500 

190 500 

385 000 
110 000 

2 000 

497 000 

24 691 654 
•==—., ,, a— 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 65 198 65 198 65 198 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1950 - 1953 yılları borçlan 
20 1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı hısım - Yardımlar 

601 904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddele
ri gereğince özel idarelere ya
pılacak yardımlar 175 000 175 000 175 000 

8 000 
2 000 

10 000 

,75 198 

8 006 
2 000 

10 000 

75 198 

8 000 
2 000 

10 000 

75 198 

Altıncı kısım yekûnu 175 000 175 000 175 000 
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M. 
i 

Ziraat Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 400 
23 795 995 
5 728 200 

22 362 060 
75 198 

175 000 

52 141 853 

5 400 
31 203 301 
6 821 801 

24 491 654 
75 198 

175 000 

62 772 354 

12 000 
•31 206 300 

6 821 801 
24 691 654 

75 198 
175 000 

62 981 953 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
10 Ziraat işleri ve kurumları 1 216 175 1 216 175 1 216 175 
20 Veteriner işleri ve kurumları 50 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 1 266 175 1 266 175 1 266 175 

711 Makina, alet ve malzemeler 

10 
20 
30 
40 

onarımı 
Ziraat işleri ve kurumlan 
Veteriner işleri ve kurumları 
Yayın işleri 
Pamuk işleri ve kurumları 

Fasıl yekunu 

700 000 
4 500 
1 000 
5 000 

710 500 

700 000 
10 000 
1 000 
5 000 

716 000 

700 000 
10 000 
1 000 
5 000 

716 000 

731 İstimlâkler 
10 Ziraat işleri ve kurumları 60 001 60 001 60 001 
20 Veteriner işleri ve kurumları 300 000 200 000 200 000 

Fasıl yekunu 360 001 260 001 260 001 

751 Satın alınacak makina, alet ve 
malzemeler 

10 Ziraat işleri ve kurumları 3 414 060 3 414 060 3 414 060 
20 Veteriner işleri ve kurumları 300 234 300 234 300 234 
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M. Tahsisatın nev'i 

30 Yayın işleri 
40 Pamuk işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

Teknik ziraat ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun 
olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 

10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesine dair 5254 sayılı 
Kanunun 10 ncıı maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 
nci maddesi ve 5748 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak öde
meler istimlâkler 

30 5389 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan tahviller için yapıla
cak ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Döner sermaye 
10 Ziraat işleri ve kurumları 
20 Veteriner işleri ve kurumları 
30 Pamuk işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
için Nafıa bütçesine aktarıla
cak olan 
Taşıt mubayaası için Maliye 
bütçesine aktarılacak olan 

YEKÛN 

1954 1955 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

38 000 7 400 7 400 
79 000 79 000 ' 79 000 

3 831 294 3 800 C94 3 800 694 

211 500 201 300 201 300 

3 019 745 5 290 627 5 290 627 

870 003 1 788 682 1 788 682 

2 805 640 3 319 780 3 319 780 

6 695 388 10 399 089 10 399 089 

75 000 75 000 75 000 
2 702 048 2 700 000 2 700 000 
100 000 100 000 100 000 

2 877 048 • 2 875 000 2 875 000 

15 951 906 19 518 259 19 518 259 

0 1 700 000 0 

0 956 750 0 

15 951 906 22 175 009 0 
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36 - Münakalât Vekâleti 



Rapor 
27 .1 . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkiki tarafımıza havale buyurulan Ulaştırma Vekâleti 1955 malî yılı bütçesi, Hükümetin 
hava, deniz, kara ve muhaberat politikası bakımıdan tetkika tâbi tutulmuş ve varılan neticenin 
aşağıda arz ve izahına çalışılmıştır.. 

Geçen s'öneki bütçe raporunda Ulaştırma Vekâletinin, kanunun kendisine vermiş bulunduğu va
zifeleri ifa etmesi icabettiği kaydolunmuş ve bâzı temennilerde bulunulmuştur. Ulaştırma Vekâle
tinin vazifelerini madde madde ele alarak, Teşkilât kanunlarının kendilerine tahmil etmiş bulun
duğu bu vazifeleri beklenen mânâ ve derecede ifa edip etmediği ve geçen sene komisyonca ileri sü
rülen temennilerin ne derece nazara alındığını tahlil etmeyi faydalı bulmaktayız. Şöyle ki: 

Ulaştırma Vekâletinin vazifelerini 7 madde altında toplamak mümkündür. 

1. Kara ulaştırma politikası, 

2. Demiryolu politikası, 

3. Denizyolları politikası, 

4. Limanlar politikası, 

5. Hava ulaştırma politikası, 

6. Muhaberat politikası, 

7. Ulaştırma koordinasyonu ve tarife politikası, 

Kara ulaştırma ve demiryolu politikası: 

Geçen seneki bütçe raporunda hulasaten, vekâletin en ihmale uğrıyan problemi kara ulaştırma
sında kendini gösterdiğini, bir taraftan yurt içinde işliyen hususi otobüs ve kamyonların ekono
mik ve teknik bakımlardan ıslah çarelerini araştırması, diğer taraftan posta veya demiryolu ida
relerine bağlı otobüs seferleri ihdas etmesi lüzumu belirtilmiş ve her ne kadar kendisine bağlı 
müesseseler İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiş olmasına rağmen işin politikası bakımından 
Vekâletlerinde bu müesseselere mütenazır servislerin bulunması icabedeceği ileri sürülmüştür. 

Bu seneki tetkikatımız sıranında da, geçen sene temas edilen yukarda mâruz hususlarda Vekâ
letin her hangi bir gayretine maalesef tesadüf edilememiş ve bu neticede, mesul arkadaşların ilgi
sizliğinden ziyade mevcut kanunların müsaadesizliği âmil olduğu kanaatine varılmıştır. Hazırla
makla meşgul bulunulduğu ve bu hususlara cevap verilebileceği söylenen Teşkilât Kanununun bir 
an evve likmal ve Meclise şevkini temenniye şayan kulmaktayız. 

iktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiş olan Devlet Demiryolları İdaresinin; tarife politikası 
Ulaştırma Vekâleti tarafından malî bünyesini haleldar etmiyec'ek şekilde ayarlanması icabetmek-
tedir. Mevcut tarifeler katiyen maliyet unsuruna dayanmamakta hattâ, Demiryolları Teşkilât Ka
nunu ile imtiyazlı tarifeler kaldırılmış bulunmasına rağmen, icra Vekilleri heyetince alman bir 
kararla tekrar eski imtiyazlı tarifenin tatbikine geçilmiş olduğu görülmüştür. Bu kararın menfi 
tesirleri kendisini göstermiş ve bu idare 1950 yılından beri tatbikine muvaffak olduğu yenileme 
ve ikmal politikasını 1954 de durdurmaya mecbur olmuş ve iş programının yatırım kısmını kısmen 
de olsa tahakkuk ettirememistir. 
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Diğer taraftan, demiryolları münasebetiyle Millî ekonomimizin dar maktalarından birini kömür 

teşkil ettiğini ve kömürün mümkün olan her yerden tasarruf ederek mübrem ihtiyaçlara hasrı zıa-
ruretini arz etmek isteriz. 

Ulaştırma müesseselerimiz en çok kömür istihlâk eden müesseselerdir. Yalnız Devlet Demiryol
ları istihsalimizin üçte birini istihlâk etmekte bulunduğunu söylersek bu müessesenin kömürden 
kurtarılması lüzum ve zaruretini izah edebilir kanaatindeyiz. Millî ekonomimizin bilhassa geliş
mesini önlememek için Devlet Demiryollarında yakıt politikasına ehemmiyet verilmesi şarttır. 
Mümkün olan süratle kömürden motorine, mazota ve elektriğe çevirmeye çalışmak zamanı gelip 
çatmış bulunmaktadır. 

Gerçi demiryollarının bu mevzular üzerinde çalışmaları mevcut ise de işin ehemmiyeti nispe
tinde bir inkişaf göstermediği de hakikatin ifadesidir. 

Devlet Demiryollarının yılda bir milyon tondan fazla ve en iyi cins kömür sarf ettiğini, kömür 
ihtiyaç sahalarının genişlemesi yüzünlen demiryollarına ihtiyacı nispetinde kömür verilememiş 
olmasından trafiğin en kesif bulunduğu son bahar ve kış aylarında nakliyatın tahdidi suretiyle ik
tisadi ve sosyal hayatımızda, bir sıkıntı yaratılmış olduğunu ifade edersek motorin, mazot ve elek
triğe geçme lüzum ve zaruretinin yakın ve canlı bir delilini vermiş bulunuruz kanaatindeyiz. 
Evvelâ ve hiç olmazsa en fazla yük taşıyan Ankara - İstanbul, Ankara - Zonguldak hattından 
başlanılması çok yerinde olacaktır. Bu suretle külliyetli miktarda kömür tasarruf etmek müm
kün olacağı gibi, bugün mevcut t i r buçuk cer kabiliyeti bir buçuk iki misli artmış olacaktır. 
Etüdleri ikmal edilen fakat her nedense ihaleye çıkarılamıyan bu hususun bir an evvel ele alın
masını Ulaştırma Vekâletinden beklemekteyiz. i 

Denizyolları politikası : 

Devlet Denizyolları Denizbank bir ortaklık halinde çalışmaya başlıyahdan bu yana Ulaştırma 
Vekâletinin gerek tarife politikası ve gerek işletmesi bakımlarından bir faaliyet gösteremediğini 
müşahede etmekteyiz. Hükümetin ulaştırma politikası bakımından çok büyük mesuliyet vazife
leri bulunan T:oı idarenin bilhassa Ulaştırma Vekâletinin murakabe ve müdahalesinden uzak kalma
sını doğru görmemekteyiz. Bu itibarla Ulaştırma Vekâletirin murakabe ve ulaştırma politikası 
bakımından gerektiği takdirde müdahale imkânlarını sağlıyacak hükümelrin kanunlarına kon
ması zaruridir kanaatindeyiz. 

Limanlar politikasına gelince : 

1954 yılma ait bütçe raporunda, mevcut limanların idaresinin demiryollarına denizbank'a ve 
hattâ belediyelere olmak üzere dağınık ve muhtelif ellerde olduğu işaret edilmiş ve bu hususta 
toplu bir politika temennisinde bulunulmuştur. 

Bu seneki tetkikatımız neticesinde de, burada aynı temenniyi tekrar etmek mecburiyetinde bu- * 
lunmaktayız. Limanları bir elde ve bir umum müdürlük altında toplamak ve serbest bölge mevzu
unu da ele almak lüzumludur kanaatindeyiz. 

Havayolları politikası : 

Ulaştırma Vekâletinin Havayollarında gösterdiği alâka ve inkişafı burada takdirle karşılarız. 
Ancak, bu işin ehemmiyetini nazara alan vekâlet bir kanunla sivil havacılık teşkilâtını kurmuş 
olmasına rağmen, eleman temin edememiş bulanması dolayısiyle kanunen kendisine verilen vazifeleri 
ifa etmekten bugün pek uzak bulunmaktadır. Kanunun kendisine tahmil ettiği bu vazifeyi kısa za
manda ifa etmesini temenni ederiz. 

Diğer taraftan Devlet Havayollarının iktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi Yüksek En-
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oümen ve Meclisçe temenni edilmiş bulunduğu halde bu kanun tasarısı henüz Meclise gelmemiştir. 
Bir an evvel ikmal ve sevkı şayanı temennidir. 

Muhaberat politikasına gelince : 

Bu kısımda Posta Telgraf ve Telefon işletmesinin mevcut imkânlar dahilindeki çalışmalarını 
takdirle karşılar fakat hemen burada bu faaliyetin beklediğimiz derecede ve ihtiyacı karşılar ma
hiyette olmadığını ilâve etmeyi de zaruri görmekteyiz. PTT İdaresi mülhak bütçe ile idare edilmek
te iken mevzuları daha ziyade iktisadi ve ticari bir karakter arz etmesi sebebiyle ve 6145 sayılı Ka
nunda 17 . X . 1953 tarihinden itibaren İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir. Bu kanunun 
vazife olarak tahmil ettiği hususlar bugüne kadar ele alınmamış ve tatbik sahasına geçilmemiştir. 
Ezcümle memur ve ailelerinin sağlık durumlariyle ilgilenmek ve bilhassa çok yorucu olan mesleğin 
kendine has hastalıklarından memurlarını korumak maksadiyle kurulması gereken sağlık yardım san
dığı, yine bu kanunla ihdası gereken posta tasarruf sandıkları, yolcu ve eşya nakliyatı servisleri 
kurulmamıştır. Bu serffSerin, idarenin gelişmesi bakımından zaruri olduğu ileri sürülmüş bulun
duğuna göre bir an evvel ele alınmasını temenniye şayan görürüz. 

Ulaştırma Vekâletinin Bütçesini tetkika memur ettiğiniz bizler, bu Vekâletin muhaberat politika
sı bakımından PTT İdaresini kısa bir tetkika tâbi tutmuş ve bu gecikmelerin ve beklendiğimiz daha 
fazla gelişmenin görülememesi sebepleri üzerinde durmak zaruretini duymuş bulunmaktayız. Bu se
bepleri biri idari personeldeki istikrarsızlıkta, diğsri de malî imkânsızlıklarda olmak üzere iki madde
de toplamak mümkündür. 

İdarede kısa bij" zamanda vukuagelen personel değişikliğini doğru bulmamaktayız. Ulaştırma Ve
kâletinden bilhassa tâyinleri kendi salâhiyetleri dâhilinde olan ve personelde bir istikrar temin etme
sini temenniye şayan görmekteyiz. w v 

Diğer taraftan PTT İdaresinin malî durumu da iyi değildir. 6145 sayılı kuruluş Kanununun 8 nci 
maddesinin C fıkrası umumi bütçeden yapılacak yardımlardan bahsetmekte ise de, idare umumi büt
çeden yardım görmek değil bu içinden çıkılmaz malî durumu yetmemiş gibi Hazineye Millî Müda
faa Vergisi namı oltmda oldukça bir yekûn teşkil eden para ödemekte ve 1954 yılı içerisinde bele
diye hisseleriyle birlikte 12 milyon lira ödemiş bulunmaktadır. Çok işler beklediğimiz PTT işletme
sinin bu malî durumu karşısında Millî Müdafaa Vergisiyle belediye hiselerinden affedilmesini zaruri 
görmekteyiz. 

İdare yeni tesisler yapmak gerek santrallerini ve gerek şebekeleri genişletmek zorundadır. Fakat 
döviz temini müşkülâtı karşısında bu idareden yeni bir şey beklem^Js ve bilhassa telefon mevzuunda 
bir ferahlık ummak mümkün değildir kanaatindeyiz. 

Netice itibariyle, Yüksek Encümenimizce tetkikine memur edildiğimiz Ulaştırma Vekâleti bugün
kü şekli ile ulaştırma politikamızda çok pasif duruma düşmüş bulunmaktadır. Bu Vekâletin kuru
luşu üzerinden geçen 17 yıl içerisinde ekonomik ve sosyal bünyemizde büyük tahavvüller olmuştur. 
Bilhassa son yıllar içerisinde Ulaştırma Vekâletine bağlı Devlet Denizyolları bir ortaklık, Devlet 
Demiryolları ile PTT İdaresi İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmişlerdir. Havayolları da gel
mek üzeredir. 

Kanaatimizce, Ulaştırma Vekâletinin pasif durumdan kurtarılmasını mümkün kılacak bir 
teşkilât kanunu hazırlanması, bu olmadığı takdirde, iktisadi devlet teşekkülü haline sokulmuş 
ye sokulmakta olan ulaştırma teşekküllerinin İşletmeler Vekâletine bağlanması lâzımdır. Bu 
takdirde Ulaştırma Vekâletinin durumunu yüksek takdirlerinize arz ederiz. 

Bütçenin fasıl ve maddelerine gelince : 

Ulaştırma Vekâleti 1955 bütçe teklifi, yatırımlarla birlikte 4 234 883 liradır ve 1954 yılı büt
çesine nazaran 323 901 lira bir fazlalık arz etmektedir. Muhtelif bölümlerde 1954 yılı bütçesine na
zaran farkları aşağıda gösterilmiştir : 
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F. M. Tahsisatın nev'i Noksanı 

201 11 Merkez memurları ma
aşı 

12 Vilâyetler memurdan 
maaşı 

Fazlası 

158 075 

z a h a t 

224 175 

202 11 Merkez hizmetleri üc
reti 

12 Vilâyetler hizmetleri üc
reti 

203 11 Merkez geçici hizmetle
ri ücreti 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metleri ücreti 

206 11 Merkez memurları ço
cuk zammı 

6 299 

6211 sayılı Kanun gereğince yerile
cek tahsisatı karşılamak üzere % 25 
ilâve edilmiştir. 

1954 L cetvelinden küçük tonajlı ge
miler için denizci yetiştirmek gaye
siyle açılması mutasavver kurs için 
Yüksek Denizcilik Okulu kurs öğret
menlerinden 70 lira maaşlı 2 ve .60 
lira maaşlı 1 kadro serbest bırakıl
mış ve bunlara karşılık 80 lira maaş
lı bir hava seyriseferi uzmanı, 60 li
ra maaşlı bir hukuk müşavir muavi
ni, 25 lira maaşlı levazım memuru 
ve bir de 25 lira maaşlı 7 nci smıf 
liman başkanı kadrosu (L) cetveline 
alınmıştır. 

41 250 Günden güne ehemmiyet kesbeden 
NATO işlerinin tedviri maksadiyl© 

195 000 teşekkül ettirilmiş olan Harb Ulaş
tırma Dairesi için 250 şer lira üc-

1 875 retli iki daktilo kadrosu ilâvesinden, 
vekâlet otomobili şoförü ücretinin 
300 liraya çıkarılmasından ve 6211 
sayılı Kanun gereğince verilecek tah
sisat karşılığının konulmasından. 

Limanları tarama ve mendirek inşa
atları Nafıa Vekâletine devredilmiş 
olmasından dolayı sürveyan kadro
su alınmasına lüzum kalmamıştır. 

2 000 Halihazır duruma göre ayda 120 ço
cuk için zam .tediye edilmektedir. 
Bunların senelik tutarı 14 400 lira 
tutmaktadır. Boş olan kadroların za
manla doldurulması ve 1955 yılında 
vukubulacak doğumlarda nazarı iti
bara alınarak bu miktar tahsisatın 
artırılması icabetmiştir. 



F. M. Tahsisatın nev'i Noksanı Fazlası î z a h a t 

206 12 Vilâyetler memurları ço
cuk zammı 2 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (D) fık-
rasiyle 34, 38, 39 ncu 
maddeleri gereğince. 

301 10 Kıtasiye 

350 

301 60 Isıtma 

302 10 Kırtasiye 

500 

302 30 Demirbaş 

302 40 öteberi masrafları 

302 60 Isıtma 

Ağustos 1954 sonuna kadar vilâyet
lere gönderilen tediye emirleriyle ge
çen ve eski yıllardaki tediyata naza
ran bu miktar tahsisatın noksan ko
nulması icabetmiştir. 

Maaş ve ücret fasıllarına konulmuş 
olan tahsisatın % 5,5 (6211 sayılı Ka
nun gergince konan tahsisat hariç) 
üzerinden konulmasından. 

1 000 Sivil Havacılık Dairesinin ihdası ve 
eski senelerden müdevver kırtasiye 
mevcudunun kalmaması dolayısiyle 
artırılmıştır. 

Devlet Demiryolları ile yapılan icar 
mukavelesiyle teshin bedeli maktui-
yete bağlanmış olmasından dolayı in
dirilmiştir, 

500 Sivil Havacılık Trafik Teşkilâtının 
vekâlet bünyesine alınması dolayı
siyle geçen yıl tahsisatının ihtiyaca 
kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olmasın
dan. 

12 000 OBu tertibe konulan tahsisat bölge ve 
tâli liman idarelerinin demirbaş def
terlerinde mukayyet yazı, hesap maki-
nelriyle diğer eşyalarının tamirine 
kâfi gelmemektedir. Bu idarelerin 
teftişlerini yapan müfettiş raporla-
riyle birçok limanların demirbaş eş
yasına ihtiyaçları olduğu bildirilmek
tedir. Teşkilâtın çalışmasına muktazi 
eşyanın bir kısmının tedarik edilebil
mesi için ilâve yapılmıştır. 

500 Bu tertibe mevzu tahsisatın ihtiyaca 
kâfi gelmemiş olmasından. 

2 500 Liman idarelerinde geceli gündüzlü 
mesai yapılması dolayısiyle mahru
kat sarfiyatı artmış olmasından. 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

307 10 Sürekli görev yolluğu 

307 20 Geçici görev yolluğu 

307 30 Müfettişler yolluğu 

307 50 Ecnebi uzman ve hiz-
metinlerle bunlara yar
dımcı personelin yol-
luklariyle başka mas
rafları 

403 — Temsil masrafları 

416 — Yüksek Denizcilik Oku
lu umumi masrafları 

418 Liman idarelerinin deniz 
taşıtları işletme masraf
ları 

Noksanı Fazlası İ z a h a t 

9 000 Sivil Havacılık, Harb Ulaştırma ve 
Hava Trafik Teşkilâtının matbu ev
raklarının temini maksadiyle artırıl
mıştır. 

10 000 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümlerine göre artırılmıştır. 

20 000 

30 000 

45 999 

451 10 Satınalma ve abone 

451 20 Başka her çeşit masraf
lar 

453 10 Kurum ve derneklere 
katılma payı 

4 000 

12 000 

Ecnebi uzman celbene lüzum görül
mediğinden düşülmüştür. 

1 500 Bu tertibe mevzu tahsisat ihtiyaca 
kâfi gelmemekte olmasından artırıl
mıştır* 

24 Bu miktar artırılması icabetmistir. 

5 000 Denet işleri için halen İstanbul'da 5, 
Zonguldak, İzmir, Samsun ve Kara
deniz Ereğli 'si limanlarında birer mo
tor mevcuttur. Bunlardan başka iş 
faaliyeti fazla olan limanlar için iki 
motor daha inşa edilmekte olup mec
muu 11 e baliğ olmaktadır. Bu mo-
törlerin işletme masraflarının karşı
lanabilmesi için zam yapılmıştır. 

4 000 Geçen yıllara nispetle artan abone 
zaruretleriyle devamlı olarak satm-
almması lâzım gelen kitaplarla yeni
den neşrolunacak meslekî, teknik ve 
hukuki kitapların bedellerini karşı
lamak üzere artırılmıştır. 

1955 yılında tabettirilecek broşür 
ve meslekî teknik kitapların tabı 
masrafları göz önünde bulundurula
rak bu miktarın tenzili icabetmistir. 

Geçen yıla nazaran iştirak hissemi
zin bu miktar noksan olmasından 
tenzil edilmiştir. 
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Hava 
Kursu 
lan 

Trafik 
umumi 

nev'i 

Kontrol 
masraf-

711 11 Limanlarda kıyılardan 
verilecek işaret araç ve 
gereçleri onarımı 

712 Liman idamelerine ait 
deniz taşıtlarının ona
rımı 

742 Limanları temizleme, 
tarama ve mendirek 
masrrafları 

751 Tamir atelyesi için sa-
tmaİmacak alet ve ge
reçler 

762 Hava trafik kontrol 
merkezleri için satma-
lınacak bord ve malzeme 

741 26 Münakalât Vekâleti 

Noksanı Fazlası i z a h a t 

32 000 1955 yılı zarfında açılması düşünü
len, kurs masrafları göz önünde bu
lundurularak bu miktar noksan tek
lif edilmiştir. 

4 000 1955 yılında vakuu muhtemel arıza
ların tamiri masrafları için 6 000 
liranın kâfi geleceği düşünülerek 
bu miktar noksan teklif edilmiştir. 

3 950 Limanlarımızda ki servis motorları
nın tamir masraflarının karşılana
bilmesi için bu miktar artırılmıştır. 

250 000 Mendirek onarımları ile tarama ame
liyeleri 6217 sayılı ' Kanunla Nafıa 
Vekâletine devredilmiş olmasından, 

60 000 Tamir atelyesi için lüzumlu torna 
tezgâhı, tamir alet ve edevatının sa-
tınalmabilmesi için konulmuştur. 

12 000 Bu tertibe bu sene için yalnız tamir 
ve bakım masrafları karşılığı konul
muş olmasından bu miktar tenzil 
edilmiştir. 

100 000 1955 yılı içinde yeni inşaat yaptırıl
ması derpiş edilm'emiş olmasından 
noksan teklif edilmiştir. 

15 000 Vekâlet otomobili miadını doldur
muş olması sık sık tamire ihtiyaç 
göstermesi sebebiyle kullanılamıya-
cak bir hale gelmiştir. Yeniden oto
mobil mubayaa edilmesi için Maliye 
Bütçesine aktarılmak üzere bu mik
tar tahsisat konulmuştur. 

Yekûn 4G8 798 792 699 
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Memleketimizde günden güne artan uçak seferleri hava traffik kontrol ve muhabere hizmetlerini 

çak artırmış ve beynelmilel ehemmiyet arz eden hale getirmiştir. 

Bu görevlerde çalışan personel, teknik bilgi ile teçhizleri için kurslarda yetiştirilmektedir. Bunla
rın daha yüksek ücret; bularak başka sahalara ayrılmalarını önlemek ve muayyen müddetlerde ter-
filerini sağlıyabilmek için 9 kadro tenzili ile bunlardan tasarruf edilecek miktarın listede görüldü
ğü veçhile diğer kadrolara ilâvesini uygun görmekteyiz. 

Diğer taraftan yine aynı esbabı mucibe ilişik 2 No. lı listede memuriyet unvanları yazılı olan
ların bir miktar terfihlerini temin maksadiyle bu bölüme 15 300 liranın ilâvesinin muvafık olacağı 
mütalâa edilmektedir. 

Netice : 

« Ulaştırma Vekâletinin 1955 yılı bütçesi yukarda arz ve izahına çalışıldığı üzere tetkik edilmiştir. 
Bütçenin değişiklik teklifleriyle kabulünün yüksek takdirlerinize arz ederiz. 

Kırklareli Mebusu Eskişehir- Mebusu Çoruh Mebusu 
Şefik Bakay Muhtar Ba§kurt Yaşar Gümü§el 
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1 9 5 4 1 9 5 5 
Aylık Aylık 
ücret ücret 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret Yekûn Memuriyetin nev'i Aded Ücret Yekûn Aded 

Teknisiyen (Hava trafik) 3 550 1 650 Teknisiyen (Hava trafik) 5 550 2 750 2 
» » > 5 475 2 375 » » » 6 475 2 850 1 
» » » 30 400 12 000 > » » 26 400 10 400 — 

— — — — — — » » » 21 350 7 350 21 
» » » 50 300 15 000 » » » 29 300 8 700 — 
» (Telsiz) 3 475 1 425 » (Telsiz) 4 475 1 900 1 

— . — — — — — » » 4 400 1 600 4 
_ _ _ _ _ _ » » 7 350 2 450 7 
» » » 34 300 10 200 » » 23 300 6 900 — 
» » » 24 250 6 000 » » 15 250 3 750 — 

Yekûn 149 48 650 140 48 650 36 

/ 



1954 
Kadro Tutarı 

G. Memuriyetin nev'i Adedi Ücreti Lira Memuriyetin nev'i 

4 

1 

3 

4 

2 

Merkez 
Daktilo 

» 
Başhademe 
Dağıtıcı 
Vilâyetler 
Kaptan 

» 
» 

Gemi adamları 
» » 
» » 

Daktilo 

Yüksek Dz. Okulu 
Usta 

— 
9 
1 
4 

2 
3 
6 
1 
2 
8 

—. 
5 

7 

— 
200 
150 
150 

225 
175 
150 
150 
125 
100 
— 

200 

200 

— 
1 800 

150 
600 

450 
525 
900 
150 
250 
800 
— 

1 000 

1 400 

Merkez # 
Daktilo 

•» 
Başhademe 
Dağıtıcı 
Vilâyetler 
Kaptan 

» 
» 

Gemi adamları 
» » 
» » 

Daktilo 

Yüksek Dz. Okulu 
Usta 

48 8 025 
Yıllık artış yekûnu : 15 300 j * ^ * ^ * 

955 

Aded 

3 
6 
1 

. 4 

2 
3 
6 
1 
2 
8 
2 
3 

7 

Ücret 

250 
200 
175 
175 

250 
200 
175 
175 
150 
125 
250 
200 

250 

Tutarı 
Lira 

750 
1 200 

175 
700 

500 
600 

1 050 
175 
300 

1 000 
500 
600 

1 750 

A 

Aded 

3 
— 
— 
— 

—. 
— 

• — 

— 
— 
— 
2 

— 

— 

48 9 300 § 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 5 400 5 400 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

Birinci kısım yekûnu 5 400 6 400 12 000 

202 

203 

11 
12 
21 
22 

İ l 
12 

11 

12 

Merkez memurları maaşı 
Vilayetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

681 300 
827 700 

500 

3 000 

1 512 500 

132 000 
780 000 

912 000 

7 500 

6 300 

834 375 
1 051 875 

500 

3 000 

1 889 750 

173 250 
975 000 

1 148 250 

9 375 

1 

834 375 
1 051 875 

500 

3 000 

1 889 750 

176 550 
988 500 

1 165 050 

9 375 

1 

Fasıl yekûnu 13 800 9 376 9 376 



3se Jfflinakalât Vekâleti 

M. Tahsisatın nev'i 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

. I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

Fasıl yekûnu 

• 

16 000 

34 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

18 000 

32 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

• - . 

18 000 

32 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak Ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Ücretler ve tazminler 

\Q Ek görev tazminatı 
20 Askerlik dersi öğretmenleri 

ücreti 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

133 350 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

2 639 806 

133 700 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

3 249 232 

133 700 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

3 266 032 



F. 

301 

,. 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Münakalât Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
İsıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 • ! " t . " ' 

" ~ 

4 000 
3 000 
1 800 
3 000 
3 000 
6 000 

20 800 

4 500 
4 000 
4 500 
6 000 
6 500 
8 000 

33 500 

t — 387 — 
1955 yılı için 

Hükümetçe 
îstenen 
Lira 

5 000 
3 000 
1 800 
3 000 
3 000 
5 500 

21 300 

5 000 
4 000 

16 500 
6 500 
6 500 

10 500 

49 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
3 000 
1 800 
3 000 
3 000 
5 500 

21 300 

5 000 
4 000 

16 500 
6 500 
6 500 

10 500 

49 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 11 000 20 000 20 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ! 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 4 000 4 000 4 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 10 500 10 500 10 500 
21 Merkez telefon masrafları 10 000 10 000 10 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 9 500 9 500 9 500 

Fasıl yekûnu 34 000 34 000 34 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 4 500 4 500 4 500 
12 Vilâyetler 15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 19500 19 500 19500 
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F. M. 

im 

309 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira . Lira 

306 
307 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat va-zife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırahlariyle başka masraf
ları 
Liman Reis ve memurlarının 
vazife ile gemilere gidip gel
meleri için deniz taşıtları üc
retleri 

53 700 

10 000 
25 000 
20 000 
10 000 

46 000 

12 000 

53 700 

20 000 
45 000 
50 000 
10-000 

1 

1 

12 000 

53 700 

20 000 
45 000 
50 000 
10 000 

1 

12 000 

Fasıl yekûnu 123 000 

Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

137 001 

11 
1? 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

2 000 
5 000 

7 000 

2 000 
5 000 

7 000 

137 001 

2 000 
5 000 

7 000 

2 000 

2 000 

4 000 

306 500 

2 000 

2 000 

4 000 

345 501 

2 000 

2 000 

4 000 

345 501 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 1 500 3 000 3 000 
416 Yüksek Denizcilik Okulu umu

mi masrafları 267 776 267 800 267 800 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı , 

tahsisatı 
Lira 

1955 yıh için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

417 Mayın yok etme masrafları 
418 Liman idarelerinin deniz taşıt

ları işletme masrafları 
451 Yayın masrafları 

10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 

6 000 

10 000 

4 500 
10 000 

6 000 

15 000 

3 500 
6 000 

14 500 14 500 

6 000 

15 000 

8 500 
6 000 

14 500 

476 

501 
502 

20 

10 
20 

payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 
• 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1950 - 1953 yılları borçları 
1928 - 1949 v> » 

Fasıl yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

68 000 

17 000 

85 000 

72 000 

456 776 

3 000 

4 000 
500 

4 500 

7 500 

56 000 

17 000 

73 000 

40 000 

419 300 

3 000 

. 4 000 
500 

4 500 

7 500 

56 000 

17 000 

73 000 

40 000 

419 300 

3 000 

4 000 
500 

4 500 

7 500 



Münakalât Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yıli için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısmı yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 400 
2 639 806 

306 500 
456 776 
* 7 500 

3 415 982 

5 400 
3 249 232 

345 501 
419 300 

7 500 

4 026 933 

12 000 
3 266 032 

345 501 
419 300 

7 500 

4 050 333 

Yatırımlar 

1 - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Makina alet ve malzemeleri 
onarımı 
Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onarımı 
Şamandıra bakım ve onarımı 

Fasıl yekûnu 

3 000 

10 000 
3 000 

13 000 

3 000 

ö 000 
3 000 

9 000 

3 000 

6 000 
3 000 

9 000 

Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Limanları temizleme, tarama 
ve mendirek masrafları 
Tamir atelyesi için satmalına-
cak makina alet ve malzemeler 
Liman idareleri için satmalma-
cak veya yaptırılacak taşıtlar 
Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme masrafları 

15 000 18 950 18 950 

250 000 

0 

75 000 

10 000 

0 

60 000 

75 000 

10 000 

0 

60 000 

75 000 

10 000 



Münakalât Vekaleti 

1954 
Yılı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Hava trafik kontrol merkezleri 
için satmalmacak bord ve mal
zeme 14 000 2 000 . 2 000 

Yatırımlar yekûnu 380 000 177 950 177 950 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Münakalât Vekâleti (Nafıa 
Vekâleti bütçesine aktarılacak) 115 000 15 000 0 
Makam otomobili mubayaası 
için (Maliye) 0 15 000 0 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kafoul edilen 
Lira Lirâr— 

UMUMÎ YEKÛN 495 000 207 950 0 





37 - Çalışma Vekâleti 



Rapor 
n . / . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkikimize havale olunan Çalışma Vekâleti 1955 yılı tütçe teklifi incelendi. Bu husustaki gö
rüşlerimiz berveçhizir arz olunur. |&?.Â 

A. 1. Cari hesabı geçen seneye nazaran safi 966 436 liralık bir artlgla 3 366 201 liradan iba
rettir. 

Bu artış : 

a) Personel masraflarındaki kanuni zamlarla daire hizmetlerindeki senevi tezayüt, 

b) Yeniden ihdas olunan Çalışma Enstitüsü umumi masrafları karşılığı olarak Fasıl 416 da 
yer alan 206 700 liralık tahsisat, 

c) 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince îş ve İşçi Bulma Kurumu
na yardım için Fasıl 601 de görünen 50 000 liradan ibarettir. 

A... 2. Yatırımlarda 15 000 liralık tahsisat teklif olunmaktadır. 

İktisadi faaliyet sahasının genişletilmesi, çalışan vatandaş sayısını artırmakta ve binaenaleyh 
Çalışma Vekâletinin vazifeleri de artmaktadır. îş yerleri ve işçi sayılarında hâsıl olan artışları son 
birkaç sene içinde mütalâa etmek yerinde olacaktır. 

Seneler îşyeri sayısı Artış nispeti î̂şçi sayısı Artış nispeti 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

9 127 
10 147 
11 403 
17 568 
18 794 

— 
% 11 
% 25 
% 92 
% 105 

373 961 
427 364 
488 505 
556 535 
583 365 

% 14 
% 36 
% 49 
% 58 

Hayatlarını emekleriyle kazanan vatandaşlar sayısında hâsıl olan bu.seri tezayüt mevcut çalış
ma mevzuatının tatbik sahasını genişlettiği gibi, yeni vatandaş gruplarını mümasil kanunlar hima
yesine almak zaruretini de doğurmuştur. Bu sebeple, bir taraftan mevcut mevzuat üzerinde tadilât 
ve diğer taraftan da yeni mevzuat ısdarı cihetine gidilmiştir. 1954 yılı faaliyet devresi içinde îş 
Kanunu ile Besm meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri tanzim eden ka
nunda ve İhtiyarlık Sigortası Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Aynı devre zarfında Deniz îş 
Kanunu, öğle Dinlenmesi Kanunu ve Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü Tadilâtının tasdikine 
dair Kanun Büyük Millet Meclisince kabul olunmuştur. 

Mevzuatın tenevvüü ve tatbikatın genişlemesi, Çalışma Vekâleti ve kurumları için kalifiye me
mur ihtiyacını artırmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak maksadiyle ve Birleşmiş Milletler teknik 
yardımından da faydalanmak suretiyle Çakşma Enstitüsü kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. 
Diğer taraftan, işçilerin gerek mevzuat ve gerekse verimlilik hususunda tenvir edilmeleri maksa
dını güden işçi seminerleri faaliyet halindedir. 

Hastalık Sigortası Kanununun tatbik sahasına yıl içinde verilen genişleme, daha çok sayıda 
işçi vatandaşın bu sosyal güvenlik kollundan faydalanmalarını sağlamıştır. Filhakika 1954 yılı 
zarfında, Hastalık Sigortası Kanunu yeniden 11 vilâyette tatbik mevkiine konulmuştur. 
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İşçi Sigortaları Kurumunun sağlık tesislerinde 1953 ve 1954 yıllarında yatarak tedavi görenle

rin sayısı ile yatak (tedavi - gün) sayıları ve poliklinik muayene rakamları aşağıda gösterilmiştir: 

1953 1954 

Yatarak tedavi görenlerin sayısı , - 23 205 24 600 
İşgal edilen (yatak - gü) sayısı 303 786 320 000 
Poliklinik muayene sayısı 876 573 1 100 000 

Ayrıca, anlaşmalı doktorlar ve müesseseler tarafından muayeneleri yapılmış sigortalı sayısı, 
1953 yılında 87 728 ve 1954 yılında ise 58 600 dür. 

Muhtelif sigorta kollarında (1953) ve (1954) yıllarında yapılmış bulunan tedavi masrafları ile 
sağlık yardımları tutarı aşağıda gösterilmiştir : 

1953 1954 

Kaza sigortası 1 500 828 1 560 200 (Muv. rak.) 
Analık sigortası 1 405 469 1 395 600 » » 
Hastalık ve analık sigortası 11 425 860 13 587 500 » » 

Yekûn 14 332 157 16 543 300 

Sigorta Kurumunun sağlık tesisleri, 1954 yılı sonunda, (6) hastane, (1) sanatoryum, (5) ya
taklı dispanser, (17) yataksız dispanser, (25) sağlık istasyonundan ibarettir» 

(1955) yılında inşasına devam edilen hastaneler 300 yataklı istanbul'daki Süreyyapaşa Sana
toryumu (İhale bedeli : 3 263 487 lira), 560 yataklı İstanbul'daki Samatya Hastanesi (İhale be
deli : 7 409 836 lira), 400 yataklı İzmir Sanatoryumu (İhale bedeli : 6 957 572 lira) dan ibaret
tir. 

İşçi evleri inşasına, tesbit olunan program dâhilinde devam edilmektedir. İnşa halindeki evle
rin sayısı 400 ü bulmaktadır. Sosyal politikamızda mühim bir mevki olan işçi evleri inşaatını doğ
rudan doğruya idare edecek ve bu işe ait fonların tek elden ve gerekli salâhiyetlerle mücehhez bir 
organ marifetiyle yürütülmesini mümkün kılacak kanuni tedbirlerin alınması yerinde olacaktır 
kanaatindeyiz. 

İş arz ve talebini intizama bağlamak, iş verimini artıracak ehliyetli işçiler yetiştirmek, her 
türlü ekonomik işletmelerle serbest sanat ve hizmet mahiyetinde olan diğer 'bütün işler hakkında 
malûmat toplamak, işçilik piyasasını incelemek, işçi ücretlerinin temevvüçlerini takip ve geçim 
şartları üzerinde mukayeseler yapmak, icabında (umumi veya mmtakavi tedbirler tesbit ve tatbik 
ederek içtimai sıkıntıları önleme çarelerini arama gibi fonksiyonların tahakkuk ettirilmesi gaye
siyle tesis olunan îş ve İşçi Bulma Kurumunun gelişmekte olan endüstri ve imar işlerinde lüzum
lu ve faydalı bir unsur olarak çalışmakta olduğu ve bu sahalarda ciddî tekâmüller kaydeden mad
di faktörlerle insan emeği faktörünü ahenkleştirmek ve iş gücü kaynaklarını çalışma kollarına 
düzenli bir şekilde tevcih etmek gibi yapıcı faaliyetlere giriştiği görülmekte ise de bu çalışmalalrm 
süratle daha verimli bir hale getirilmesi lüzumuna kaniiz. 

Kurum tarafından 1954 yılı içinde işe yerleştirilen işçi sayısı (3Ö6 521) dir. İlk teşekkül sıra
larında bu miktar, ancak, (20 000) e baliğ olmuştur. 

îşe yerleştirme mevzuunun memlekette hissolunan ihtiyaca muvazi olarak artırılabilmesi bâzı 
faktörlerin tahakkuku ile»mümkün olabilecektir. Bunlar arasında, iş piyasasının şiddetle muhtaç 
bulunduğu kalifiye işçilerin yetiştirilmesi, meslekî kurslar tesisi ve mesleğe yöneltme işlerinin mo
dern bir surette tanzimi meseleleri de yer almaktadır. Kurumun bu sahadaki faaliyetleri arasında 
100 küsur iş yerinde meslekî kurslar açmı§ bulunduğu, Amerikan Hükümetinin Dış Münasebetler 
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Dairesi ile temasa geçerek bir taraftan memurlarına dış memleketlerde tetkik ve staj imkânı sağ
ladığı, diğer taraftan da, yöneltme mevzuunda ihtisası olan ecnebi elemanların, bir müddet için, 
memleketimize gelmelerini temin ettiği tesbit edilmiştir. 

Köylü vatandaşların boş zamanlarını kıymetlendirmek, el ve ev sanatlarını kalite bakımından ge
liştirmek ve bunların istihsal verimini artırmak gayesiyle kurumun yeni teşebbüslere giriştiği de 
görülmektedir. Bu gayenin tahakkuk ettirilmesi için alâkalı makamlarla iş birliği tesisine çalışan 
kurum, bir deneme mahiyetinde olarak, Konya'nın Lâdik köyünde bir halı atelyesi açmış bulunmak
tadır. 

Netict •: 

Yukardaki izahattan da anlaşılacağı üzere, bir taraftan yeni mevzuatın veya Vekâlete yeni vazi
feler tahmil eden tadilâtın yürürlüğe girmesi diğer taraftan da iş yeri ve işçi sayılarında kaydo
lunan artışlar ve işçi evleri inşaatı gibi yeni ve mühim bir sahada çalışmalara geçilmiş olması Vekâlet 
teşkilâtının ve kadrosunun yeniden gözden geçirilmesini zaruri kılmaktadır. 

Çalışma Vekâleti, bu zaruretin tesiri altında olarak ve ihtiyaçları daha rasyonel bir şekilde 
karşılamak gayesiyle vekâletin muhtelif derecelerine ait vazifeleri gözden geçirmiş ve yeni bir 
teşkilât kanununun ana hatlarını tesbit etmiştir. 

iş kazası, Analık, Hastalık ve ihtiyarlık sigortalarından sonra ölüm ve işsizlik sigortaları üze
rindeki çalışmaların da süratle ikmali suretiyle sosyal güvenlik manzumesindeki bir boşluğun 
daha doldurulması lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

işçi Sigortaları Kurumunun gayrimenkule veya tevdiat şeklinde bankalara yatırdığı paraları 
sermayeye ihtiyacı olan yeni sanayi işlerine plase etmesinde, memleket sanayileşmesine yardım, iş
çiye yeni çalışma sahası hazırlamak, cüzi banka faizi yerine sınai teşebbüsün büyük kazancını 
bizzat almak gibi çeşitli tercih sebepleri mevcut olduğuna inandığımızı tebarüz ettirmek istiyo
ruz. 

Memleket bir kalkınma devresi yaşamakta olduğuna göre, iş ve işçi Bulma Kurumunun fonk
siyonları da gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet itibariyle genişlemiş bulunmaktadır, iş hacminin 
bu artışı özel idare ve belediye ödenekleri ile karşılanamamaktadır. Bundan dolayı, yabancı 
memleketlerde de olduğu gibi, Kuruma devlet bütçesinden yardımlar yapılması ve yürütülen hiz
metlerin aksamasına meydan verilmemesi bir zaruret halinde belirtmektedir. 

İş ve işçi Bulma Kurumu faaliyetleri arasında bahsettiğimiz Lâdik köyündeki halıcılık te
şebbüsünün, geniş mikyasta ve mahallî küçük sanatları teşvik şeklinde yurdun bilhassa sanayi ve 
ziraat bölgeleri dışında kalan yerlerine teşmili suretiyle bu vekâletin çok hayırlı bir hizmet ifa 
edeceği muhakkaktır. 

Çalışma Vekâleti 1955 yılı bütçe teklifi hakkındaki mütalâalarımız dairesinde bu bütçenin ka-* 
bulünü komisyonun Yüksek tasvibine arz eyleriz. 

Afyon Mebusu Konya Mebusu 
Arif Demirer Mustafa Bağnaçık 
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t 
M. Tahsisatın nev.'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

12 000 

12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

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 ücreti 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı • 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

436 200 
960 900 

1 

3 750 

1 400 851 

73 800 
90 300 

164 100 

0 

9 000 

34 000 

1 600 

4 000 

545 250 
1 201 125 

1 

1 

1 746 377 

93 000 
115 875 

208 875 

116 325 

11 000 

32 000 

1 600 

4 000 

545 250 
1 201 125 

1 

1 

1 746 377 

93 000 
115 875 

208 875 

116 625 

11 000 

32 000 

1 600 

4 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığma 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
(30 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masraf lan 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabil edilen 
Lira liira Lira 

1 500 1 500 1 500 

2 000 2 000 2 000 
540 540 540 

52 640 52 640 52 640 

1 1 1 

86 072 86 032 86 032 
2 100 2 100 2 100 

1 705 764 2 212 650 2 212 650 

4 000 
5 000 
•4 000 
4 500 
2 500 
1 500 
21 500 

4 000 
10 000 
10 000 
4 500 
2 500 
200 

31 200 

4 000 
10 000 
10 000 
4 500 
9 500 
200 

31 200 

7 000 • 7 000 7 000 
9 000 9 000 9 000 
8 000 * S 000 8 000 
5 000 5 000 5 000 
3 000 3 000 3 000 



M. Tahsisatın nev'i 

60 Isıtma 

Fasıl 

galıgma vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

yekûnu 

10 000 

42 000 
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1955 yılı için 

Hükümetçe Eneümenee 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 

42 000 

10 000 

42 000 

Basılı kâğıt ve defterler 9 500 9 500 9 500 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta, telgraf ücretleri 4 000 6 000 ' 6 000 
12 Vilâyetler posta, telgraf ücret-

21 
22 

11 
12 

leri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 

12 000 
10 000 
9 500 

35 500 

1 100 
49 500 

50 600 

3 000 

13 000 
12 000 

• 10 000 

41 900 

1 100 
44 000 

45 100 

3 000 

13 000 
12 000 
10 000 

41 000 

42 • 100 
50 ÖpO 

92J 100 

3 000 

7 500 
35 000 

140 000 

17 500 
60 000 

280 000 

17 500 
60 000 

280 000 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
42 Tetkik için ecnebi memleket

lere gönderilecek vekâlet mü
fettişlerinin harcırahı 21 000 21 000 21 000 

0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 36 000 0 0 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

239 500 

2 000 
3 000 

5 000 

378 500 

2 000 
3 000 

5 000 

378 500 

2 000 
3 000 

5 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Öördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
408 Komisyonlar huzur ücretleri 

10 i ş ihtilâfları hâkem kurulları
na katılacaklara ödenecek hu
zur ücret ve harcırahları 

20 3008, 6253 ve 6379 sayılı kanun
lar gereğince asgari ücret ko
misyonlarına katılacak memur 
olmıyan azaların huzur ücret
leri ve yol masraflariyle me
mur azaların harcırahları 

Fasıl yekûnu 

416 Çalışma Enstitüsü umumi mas
rafları 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahkeme
lerine katılacak iş veren ve iş
çi temsilcilerine Verilecek öde
nekler 

1954 ' 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 000 2 000 2 000 

2 500 2 000 2 000 

4 500 4 500 4 500 

1 500 1 500 1 500 

10 500 10 000 10 000 

417 100 565 300 612 300 

2 000 6 000 6 000 

23 000 50 000 50 000 

1 500 1 500 1 500 

24 500 81 500 51 500 

0 206 700 206 700 

18 000 20 000 20 000 



Çalışma Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

22 Milletlerarası Çalışma Konseyi 
âzalığmm harcırah ve masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
10 000 

14 000 

5 000 

188 500 

18 500 

0 

207 000 

270 500 
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1955 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 000 
10 000 

14 000 

4 000 

201 500 

20 150 

5 000 

229 650 

531 850 

4 000 
10 000 

14 000 

4 000 

201 500 

20 150 

8 000 

229 650 

531 850 

501 
502 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1950 - 1953 yılları borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

1 000 
1 

1 001 

1 000 
1 

1 001 

1 000 
1 

1 001 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve îşçi Bulma Kuru
muna yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

0 
0 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 



Çalışma Vekâleti 
1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

5 400 
1 705 764 

417 100 
270 500 

1 001 
0 

2 399 765 

5 400 
2 212 650 

565 300 
531 350 

1 001 
50 000 

3 366 201 

12 000 
2 212 650 

612 300 
531 850 

1 001 
50 000 

3 419 801 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar (Maliye 
Vekâleti bütçesine aktarıla
caktır) 0 15 000 0 

Yatırım yekûnu 0 15 000 0 
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Rapor 

27 .1.1955 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Tetkik edilmek üzere tarafımıza havale buyurulan İşletmeler "Vekâleti 1955 yılı bütçesi üzerin
de yaptığımız incelemelere ait netice ve mütalâalarımız aşağıda arz olunmuştur. 

Sümerbank, Btibank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Şirketi, Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünü bünyesi
ne almış olan ve bunların idare, murakabe ve faaliyetlerini takiple tavzif edilmiş bulunan İşletme
ler Vekâletinin 1955 yılı bütçesi 1954 yılı bütçesine nazaran 20 467 000 lira noksaniyle 9 068 770 
lira olarak tesbit ve tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Fazla ve noksanları fasıl ve maddelerinde gösterilmiş bulunan 9 068 770 liralık bütçenin 8 000 000 
lirası yardımlara 1 067 770 lirası maaş ve umumi masraflara ve 1 000 lirası da yatırımlara aittir. " 

Umumi masraflarda personel masraflarına yapılan kanuni zamlar dışında esaslı bir değişiklik 
mevzuubahis değildir. 

Filhakika bu yıl zam olarak istenilen miktarlar 301 nci fasla 3 500, 304 ncü fasla 3 000 ve 307 
nci faslın 40 ncı (Ecnebi memleketlere gönderilecek olanların yolluk ve başka masrafları) madde
sine 14 999 lira; 403 ncü fasla 500, 452 nci fasla da 2 500 lira gibi küçük meblâğlardan ibarettir. 

Vekâlet bütçesinin 306. giyecekler faslına geçen sene bütçesine nazaran 2 500 lira noksaniyle 
konulmuş bulunan 5 O00 liralık tahsisatın yetişmiyeceği anlaşıldığından 452. fasla konulmuş bulu
nan tahsisattan 1 000 liranın 306. fasla nakil suretiyle bu fasıldaki tahsisatın 6 000 liraya çıkarılma
sını teklif ediyoruz. 

Memleket sınai kalkınmasının ana unsurlarından biri olan kömür yataklarına yenilerinin ilâve
si ve mevcutlar üzerindeki araştırmaların süratle ikmali zarureti karşısında Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün bu sahadaki faaliyetlerine hız verilmesi vekâletçe kararlaştırılmış ve bu maksat
la evvelce 3 senelik bir program içinde yapılması tasarlanmış bulunan bu arama işlerinin bir sene
ye sığdırılması lüzumu hâsıl olmuştur. 

Bu durum, enstitünün gerek eleman gerekse malzeme ve teçhizat bakımından takviyesini icabet-
tirdiğinden bütçenin 601. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım faslındaki 8 milyon liralık 
tahsisatın 4,5 milyon lira ilâvesiyle 12 500 000 liraya iblâğı uygun olur kanaatindeyiz. 

Keyfiyeti encümenin yüksek takdirine arz ederiz. 

Memleketin sınai kalkınmasında üzerine büyük vazifeler almış bulunan İşletmeler Vekâletinin 
ve bu vekâlete bağlı İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve şirketlerin 1954 yılı faaliyeti evvelki yıllara 
nazaran hızlanmış ve çoğalmıştır. 

Evvelce mevcut 4 şeker fabrikasına (Alpullu, Eskişehir, Turhal, Uşak) ilâveten pancar ekicile
rinin de sermaye iştirakiyle yeni kurulan ve 1953 yılında tecrübe işletmesine başlıyan Adapazarı 
Fabrikasından sonra Amasya, Konya, ve Kütahya fabrikaları da 1954 kampanyasında işletmiye 
açılmışlardır. 

Bu yıl da Kayseri, Burdur ve Susurluk Fabrikaları tecrübe işletmesine başlayacaklardır. 

Mahallî sermayelerin de iştirakiyle kurulmakta olan çimento fabrikalarının inşaatı devam etmek
tedir, 
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Sümerbank Yünlü ve Pamuklu Mensucat sanayii de bir taraftan yeni tesis ve tevsilerle istihsa

lini artırmakta diğer taraftan da hususi teşebbüsle sermaye işiraki suretiyle yeni fabrikalar kur
maktadır, 

Selüloz Sanayii Müessesesinin kâğıt ve karton istihsal kapasitesini 50 bin tona yaklaştıran 3 kâ
ğıt fabrikası 1954 yılında faaliyete geçirilmiştir. 

Sümerbank, Türkiye Emlâk ve 'Kredi Bankası ve Türkiye îş Bankasının sermaye iştirakiyle mem
leketimizde bir pencere camı sanayii kurulması hususundaki çalışmalar devam etmektedir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinin memleketin demir ihtiyacının mühim bir kıs
mına cevap verebilecek şekilde tevsii karar altına alınmış ve bu maksatla yeniden lüzumlu tesisler ku
rulmaya başlanmıştır. 

Btibank'ın Sarıyar, Tunçbilek, Soma, Hazar baraj ve santralları inşaatı, Çatalağzı Santralı tev
sii ve yurdun muhtelif bölgelerine enerji nakledecek olan hava nakil hatları inşaatı ilerlemektedir. 

Ereğli Kömürleri İşletmesinin satılabilir kömür istihsalini 5 milyon tona yükseltmeyi hedef tutan 
amenajman işleri devam etmektedir. Bu sahada 39 milyon lira tutarında olan tesisler 1954 yılında 
ikmal edilmiştir. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Kırıkkale ve Elmadağ Silâh ve Mühimmat fabrikala
rı yeni tezgâhlarla takviye olunmakta, Kırıkkale Mermi îmlâhanesi tevsi edilmekte, Ankara'da 
modern bir fişek fabrikası kurulmaktadır. Kurum Amerika'dan 1953 yılında 8,5 ve 1954 yılında da 
3,5 milyon dolârbk siparişler almış ve kısmen de teslimine başlamıştır. 

Ziraat alet ve makineleri ile yedeklerinin yurt içinde imal maksadiyle Makine ve Kimya Endüs
trisi Kurumu, Ziraat Bankası, Türkiye Zirai Dcnatım Kurumu, Tariş, Çuko Birlik ve bir Ameri
kan Firmasının iştirakiyle Ziraat Aletleri ve Traktör Fabrikası kurulmaktadır. 

Zirai kalkınmamızda mühim bir rolü bulunan suni gübre imali işi de ele alınmış Türk ve Ameri
kan sermayelerinin iştirakiyle kurulan Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi İskenderun'da 
inşa etttirdiği Süperfosfat Fabrikasını geçen yıl faaliyete geçirmiştir. 

Bundan başka azotlu gübre imal etmek ve muhtaç olduğumuz nitrik asidi elde etmek için Seyitö-
mer linyitlerinden faydalanılarak kurulması kararlaştırılan azot sanayiinin hazırlıkları, Azot Sanayii 
Türk Anonim Şirketi tarafından ikmal edilerek *bir Alman firmasına ihalesi yapılmış ve ön muka
velesi imzalanmıştır. 

Yüksek Meclisçe kabul buyurulan Petrol Kanunu hükümleri dairesinde dokuz şirkete yurtta, pet
rol araştırma müsaadesi verilmiştir. Diğer taraftan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Güney -
Doğu petrol bölgemizle Adana ve İskenderun çevrelerindeki etülleri ile Eaman, Garzan Petrol 
Havzasından istihsal olunacak ham petrollerimizin memleket dâhilinde tasfiyesi maksadiyle Raman'-
da kurulmakta olan Rafineri tesisleri ve bunlarla ilgili inşaat ve montaj işleri devam etmektedir. 

Memleketimizin kalkınma hamleleri içinde gittikçe daha geniş bir yer almakta olan hususi teşeb
büsün muhtaç olduğu teknik personel bakımından Devlet sektöründe çalışan mütehassıslardan fay-
dalanıllığı görülmekte ise de bu yardımların plârlaştırüarak artırılmasının zaruri olduğu kana
atindeyiz. 

Kuruluşunda sanayi ve maadin işletmelerinden kendisine bağlananların işlerini idare, mura
kabe ve takip vazifeleri hududu içinde mütalâa edilerek buna göre teşkilâtlandırılmış olan İşlet
meler Vekâleti bugünkü iktisadi kalkınmamızın zaruri bir icabı olarak devlet sektörünü, hususi 
sektörle sermaye iştiraki yapmak yoluna sevk etmiştir. 

Böylece rehberlik etmek, teknik yardımda bulunmak ve her kademeden personel yetiştirmek 
ve nihayet sermaye iştirakini sağlamak suretiyle bu iki sektör yekdiğeriyle kaynaşmış bulunmak
tadır 



— 406 — 
Bu derece birlik arz eden sınai -hayatımızın bir elden idare edilmesi kaçınılmaz bir zaruret 

halini almış bulunmaktadır. 

Bu itibarla halen Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bağlı bulunan sanayi ve maden teşkilâtının 
İşletmeler Vekâleti bünyesine alınması suretiyle evvelki senelerde de bütçe raportörleri arkadaş
larımız tarafından teklif edilmiş olduğu gibi işletmeler Vekâletinin Sanayi ve Maadin Vekâleti 
haline getirilmesi şayanı temennidir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin murakabesi mevzuunda öteden beri serd edilmekte olan çe
şitli fikir ve mütalâaların bu vekâlet bütçesinin tetkiki dolayısiyle hatırlanmaması mümkün de
ğildir. 

Bu teşekküllerin kuruluş ve murakabesi hakkındaki 3460 sayılı Kanununu günün ihtiyaçlarına 
ve tecrübelerden alman neticelere göre bir an evvel tadil ve ıslahı cihetine gidilmesinin «bir zaru
ret haline geldiği mütalâasındayız. 

Bu vesile ile 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kuruluş Kanununun . . . . maddesi 
mucibince bu müessese bilançolarının tetkik ve tasdiki ile görevli bulunan Meclis Komisyonunun 
senelerden beri toplanmaması yüzünden enstitü bilançolarının tasdiksiz kaldığı cihetine de işaret 
etmek isteriz. 

Ne bir İktisadi Devlet Teşekkülü statüsüne ve ne de katma bütçeli bir idare şekline uymı-
yân bir enstitü kuruluş kanununun da yeniden ele alınarak işletme ve murakabe bakımından da
ha verimli bir hale getirilmesi lüzumuna kaani olduğumuzu saygılarımızla arz ederiz. 

Afyon Karahisar Balıkesir Çorum Zonguldak 
A. Demirer 8. Yvrcah Y. Gürsel H. Bohk 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

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 

12 000 

12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 

202 

206 

207 

209 

Ücretler 

II - Başka haklar 
4178 ve 4593 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

21 Merkez meımı 
dimi 

31 Merkez memn 
dimi 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak Ödemeler 

521 175 
1 

Fasıl yekûnu 521 176 

112 200 

1 500 

666 500 
5 250 

671 750 

141 000 

1 500 

666 500 
5 250 

671 750 

141 000 

ti doğum yar-

rı Ölüm yar-

Pasıl yekûnu 

14 000 

3 000 

4 000 

21000 

14 000 

3 000 

4: 000 

21 000 

14 000 

3 000 

4 000 

21 000 

1 500 

34 835 35 819 35 819 
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E. 

210 

301 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 100 

692 811 

3 000 
1 000 
2 000 
4 000 
8 000 

19 000 

37 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 100 

873 169 

2 000 
1 000 
2 000 
6 000 
8 000 

20 000 

39 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 100 

873 169 

2 000 
1 000 
2 000 
6 000 
8 000 

20 000 

39 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret-

2 000 1 500 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

5 000 

51 501 106 001 

1 500 

305 
306 
307 

21 

10 
20 
30 
40 
50 

leri 
Merkez telefon 

Kira bedeli 
Giyecekler 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

3 000 
12 000 

15 000 

1 200 
7 500 

1 500 
10 000 
35 000 

1 

1 500 
15 000 

16 500 

1 200 

5 000 

3 000 
20 000 
68 000 
15 000 

1 500-
15 000 

16 500 

1 200 
6 000 

3 000 
20 000 
68 000 
15 000 

106 001 



F. M. Tahsisatın 

işletmeler Vekâleti 

nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 
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yılı için 

Encümeni* 
kabul «cliUtt 

Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 2 000 2 000 2 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas-

12 

403 
451 

10 
20 

raları 
Vekâlet otomobili onarma mas-
raları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

2 000 

1 000 

3 000 

119 201 

1 500 

6 000 
1 000 

7 000 

2 000 

1 000 

3 000 

174 201 

2 000 

6 000 
1 000 

7 000 

2 000 

1 000 

3 000 

175 201 

2 000 

6 000 
1 000 

7 000 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 2 500 5 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 11 000 14 000 14 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 1 000 1 000 1 000 

Beşinci kısım yekûnu 1000 1000 1000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Bncümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı hısım - Yardımlar 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 8500Ö00 8 000 000 8000000 

Altıncı kısım yekûnu 8 500 000 8 000 000 8 000 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YE! 

Yatırımlar 

[ÛN 
«1?»., • 

5 400 
692 811 
119 201 
11 000 
1 000 

8 500 000 

9 329 412 

5 400 
873 169 
174 201 
14 000 
1 000 

8 000 000 

9 067 770 

12 000 
873 169 
175 201 
14 000 
1 000 

8 000 000 

9 075 370 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

0 Batman'da yeni kurulacak ra
fineri ve müştemilâtı ve istih
sal kuyusu sondajları için Ma
den Tetkik ve Arama Enstitü
süne 

0 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne 

1 000 

20 000 0000 

206 000 

Yatırımlar yekûnu 20 207 000 

1 000 

o 

1 000 

1 000 

o 
1 000 



B - Cetveli 

VARİDAT BÜTÇESİ 

<* 



Rapor 
3 . II . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

/ - Geçen seneler varidat tahminleri 

• 1950 senesinden beri Devlet bütçesinin tanziminde; bir taraftan memlekette her sahada girişil
miş ve her sene daha büyük bir hızla devam ettirilmiş olan kalkınma hamlelerinin tahakkukunu te
min, diğer taraftan da iktisadi gelişmeyi zorlamıyacak ve fakat onunla mütenasip olacak bir Devlet 
geliri tesbite çalışılmış ve bu esaslara âzami dikkat ve hassasiyetle riayet olunmuştur. 

Bu esasa göre yapılan varidat tahminlerinin titizlikle ve isabetle icra edilmiş olluğünu da her 
sene fiilen tahakkuk ettirilen tahsilat miktarları göstermektedir. 

Tahmin olunan miktar 
Sene (T., L. Milyon) 

1950 1 313 
1951 1 344 
1952 1 551 
1953 1 959 

Tahsil olunan miktar 
(T. L. Milyon) 

1 300 
1 353 
1 653 
1 927 

içinde bulunduğumuz 1954 senesinin neticeleri alınmış on aylık tahsilatını diğer seneler aylık 
tahsilâtlariyle mukayese eden aşağıdaki cetvel, yapılan tahminlerin tahakkuk etmekte olduğunu ve 
her sene aylık tahsilatın muntazam bir seyirle artmakta bulunduğunu bariz bir şekilde irae eyle
mektedir: ' 

Y I L L A R 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Toplam 

1950 

96.2 
134.3 
94.5 

140.1 
106.0 
106.0 

85.0 
111.5 
105.3 
118.1 
99.3 
97.9 

1.294.2 

1951 

118,3 
89.8 

109.2 
109,4 
101.1 
112.9 
119.6 
115.9 
132.9 
113.7 
113.8 
116.6 

1.353.2 

1952 

142.6 
124.1 
151.1 
114.1 
160.4 
129.6 
153.5 
138.2 
135.5 
140.8 
133.7 
130.1 

1.653.7 

1953 

160.3 
139.6 
175.0 
139.3 

. 170.6 
132.3 
180.8 
176.8 
147.9 
169.4 
200.1 
134.3 

1.926.4 

1954 

215.6 
161.5 
182.7 
154.8 
198.1 
150.3 
234.7 
207.8 
179.6 
174.1 

Filhakika 10 ayda yapılan tahsilat yekûnu 1 859 milyon lira bulunduğu ve mütaakıp iki 
ayda da asgari olarak senelik aylık vasatinin tahsil edileceği katiyetle ifade edilebileceğine 
göre 1954 senesi yekûnunun Musul petrolleri hasılatından 70 milyon liranın tahsil edilememe-
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sine rağmen 2 231 milyon lirayı bulacağı ve binaenaleyh bu sene için Musul petrolleri hasılatı 
hariç tahmin edilen 2 218 milyon lirayı aşacağı anlaşılmaktadır. 

Aylık tahsilatta ise; 1950 senesinde her ay vasati olarak 109 milyon lira tahsil edilmiş olma
sına mukabil 1954 senesinde 186 milyon lira elde olunmuştur. 

Esasen tahakkuk eden vergilerden yapılan tahsilat nispetinin de seneden seneye artması ve 
meselâ geçen yıl AraUık sonu itibariyle % 97,62 olan haliye nispetinin % 98,56 ya, f% 38,50 olan 
sabıka nispetinin % 41,25 ne yükselmesi de mükelleflerin ödeme kabiliyetlerinin de yükseldiğini 
göstermektedir. 

1954 senesinde hububat mahsulünde kuraklık dolayısiyle, vâki olan noksanın devlet gelirleri 
hasılatına bir tesir icrası tabiî 0'lmas.ma rağmen, yapılan varidat tahmininin tahakkuk eylemiş ol
ması; son senelerde girişilen kalkınma hamlelerinin memleket iktisadiyatında ne büyük bir inki
şaf yarattığına ayrıca bir delil teşkil eder. 

77 - Devlet gelirleri bakımından 1955 iktisadi durumu 

1950 senesinden beri millî geliri artırmak gayesiyle girişilmiş bulunan geniş yatırımların bü
yük kısmının semere vermeye başlıyacağı tahmin edilen 1955 senesinde millî gelirin bu nispette 
artacağı ve binnetice bu hususun devlet gelirlerinde de bir tezayüt husule getireceği tabiîdir. 

Filhakika : . 

1. Ziraat sektöründe, çiftçilerimiz modern teknik vasıtalariyle teçhiz edilmiş, kendilerine 
kredi imkânları sağlanmış, verimi artırıcı tedbirler alındığı gibi zirai mahsullerin müstakar ve 
lüzumunda müstahsili koruyacak fiyatlarla satmalmması temin edilmiş ve bu sayede de ekiliş sa
hasında ve istihsal miktarında büyük bir artış kaydedilmiştir. 

1954 senesinde kuraklık dolayısjgle elde edilen hububat mahsul nispetinin düşük olmasına rağ
men hububat istihsal miktarının 1950 senesinden 2 millyon tona yakın fazla olması, zirai sahadaki 
inkişafın delillerinden biridir. 

önümüzdeki 1955 senesi için ekilen sahaların miktarı ve bugüne kadar geçen hava şartları, 
istihsal nispetinde geçen seneki düşüklüğün meydana gelmiyeceğini ve binaenaleyh istihsal hac
minin yüksek bir seviyede olacağını ümidettirmektedir. 

2. Sınai sektörde, gerek devlet eliyle ve gerekse Sınai Kalkınma Bankasının yardımı ve hu
susi teşebbüsün iştirakiyle girişilen yatırım faaliyetleri ve bunlara ilâveten Yabancı Sermaye Ka
nunu tatbikatından semere elde edilmeye başlanması, bu setörde büyük bir inkişafın husule gel
mesine âmil olmuş ve bu yatırımlardan mühim bir kısmının da 1955 senesinde tam hâsıla verebi
lecek şekilde faaliyete geçebileceği ümidedilmekte bulunmuştur. Bu itibarla bu sektör dolayısiy
le de millfi gelirde ve binnetice devlet varidatında bir artış olacağı tabiîdir. 

3. Ticari sektörde de, memleket ziraat ve sanayi sahalarında vâki inkişafın neticesi olarak 
büyük bir gelişme mevcut olduğu gibi banka faaliyetleri haeım'larımn artması da bu gelişmeye 
yardım etmektedir. 

4. 1954 senesinde hükümetin giriştiği teşebbüslerle, teminine muvaffak olduğu veya henüz 
müzakerelerine devam ettiği kredi anlaşmalarının birçoğunun neticeleri 1955 ve mütaakip sene-
Ilerde tecelli edeceği cihetle 1955 senesi harici ticaret durumunun 1954 senesine nazaran daha fe
rah olacağı ve her halde devlet gelirlerini azaltıcı bir netice doğurmıyacağı ümidedilmektedir. 

5. Âmme sektöründe, devlet bütçesinin ve bilhassa istihsali direkt olarak artıracak yatıranla
ra tahsis olunan miktar nispetinin seneden seneye çoğalmakta bulunması da iktisadi inkişafı ve 
dolayısiyle devlet gelirlerini destekliyen âmillerdendir. 

Yukarda iktisadi hayatın muhtelif sektörleriyle âmme sektörü hakkında verdiğimiz kısa iza-
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hat, memleketimizde girişilmiş bulunan iktisadi kalkınmadan mütevellit inkişafın 1955 senesinde 
aynı vüsatta devam edeceğini ve bunun neticesinde devlet gelirlerinde seneden seneye vâki nispet 
tezayüdünün 1955 senesinde de elde olunabileceğini sarahatle göstermektedir. Bu sebeple ve 1953 
malî senesine nazaran 1954 senesinde elde edilmiş ve edilmekte bulunan fiilî tahakkukat tezayü
dünün nispeti % 16 civarında bulunmak itibariyle 1955 senesi için de 1954 senesine nazaran bu 
nispette bir fazlalığın elde edileceği tabiî görülmektedir. 

III - 1955 varidat tahminlerinin bünyavi tahlili 

Geçen seneler devlet gelirleri hasılatı seyrinde ve 1955 senesi için derpiş edilen iktisadi du
rumdan çıkan neticelere göre 1955 varidat tahminleri esas itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde 
hesabedilebilir : 

A) İktisadi âmillere ve varidat tezayüdü seyrine göre 
T.L Milyon 

1954 malî yılının 10 aylık fiilî tahsilat yekûnu 1 859 
Bu esasa göre mütaakıp iki ayda yapılacağı tahmin olunan tahsilat 372 

2 231 
İktisadi âmillere ve devlet gelirlerinde vâki tezayüt seyri dolayısiyle 1955 senesinde 
tahsil edilebileceği ümidedilen artış nispeti % 16 356 

1955 senesinde tahsili mümkün olacağı tahmin edilen miktar. 2 587 
Musul petrolleri hasılatından yapılan tahsilat tenzil 5 

2 582 
B) Kabul edilmiş kanunlar ve yapılan ayarlamalar dolayısiyle ilâveler 

inhisarlarda yapılan ayarlanma dolayısiyle 1954 senesinde tahsil edilmiş ve 
edilecek olup Hazineye 1955 de devredilecek miktar. 
Aynı sebeple tekel maddelerinden alman savunma vergisi ve tekel safi hâ
sılatında vâki olacağı tahmin edilen fazlalık 
İlk defa bütçede yer alan trafik resmi ve buna müteferri harçlarla petrol
den alınacak devlet hakları 

C) Kanun taşanları dolayısiyle ilâvesi gereken miktar 

Arazi vergisi hâsılatı 
Bina vergisi hasılatı 
Buhran vergisi hasılatı 
Gelir vergisi yüksek gelirler tranşlarında yapılan nispet artırımı hasılatı 

D) Musul petrolleri hasılatı 
E) Faaliyete geçen yeni şeker fabrikaları dolayısiyle normal artış üs

tünde elde edilecek istihlâk vergisi hâsılası 

T.L Milyon 

12 

62 

4 

78 

T.L Milyon 

140 
15 
7 
25 

187 
100 

20 

78 

187 
100 

20 

2 967 
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İV - Varidat nevileri itibariyle tahlil 

F. 

11 Gelir Vergisi : 

1954 senesi için tahmin edilen Gelir Vergisi 485 milyon liradır. Bu seneki 10 aylık tahsilat ye
kûnu 467 milyon lira olduğuna göre sene sonunda 525 milyon lira alınacağı ve % 38 tezayüt nispeti 
ve yüksek gelir tranşlarmdaki nispetler artırmasına mütaallik kanun lâyihası nazarı itibara alına
rak Hükümetçe 1955 senesi için 645 milyon lira teklif olunmuştur. 

Yapılan bu hesapta : 

a) Mükellef adedinin artmakta olması (senelik artış on bin üstündedir.) 

b) Gelir miktarında tezayüt, 

c) Ücretliler vergileriyle stopajlarda her sene muntazaman vasati ayda 5 ve senede 60 milyon 
liralık bir tezayüt bulunması, 

gibi âmillere istinat edilmiştir. 

Bu sebeple ve 1954 senesinde yapılan 525 milyon liralık tahakkukattan 300 milyon liralık kısmı 
ücret ve stopaja, bakiye 225 milyon liralık kısmının da yıllık beyannameye müstenit vergi olduğu 
nazarı itibara alınarak : 

1. Mükellef adedi itibariyle 25 milyon 
2. Yıllık beyanname veren mükelleflerde 50 » 
3. Stopajda 50 » , 

Liralık bir tezayüt vâki olacağı hesabedilmiş ve böylece 645 milyon lira tahminin teklifi cihe
tine gidilmiştir. 

Ancak; malûm olduğu veçhile beyannameye m üstenit Gelir Vergisinin hühim bir kısmı dış ticaret 
hacmma ve bilhassa ithalât miktarına bağlı olan ve bir sene evvelki durumu ertesi sene için netice 
veren bir vergi bulunmak itibariyle; geçirmiş olduğumuz 1954 senesinde vâki dış ticaret hacmi da
ralmasının bu sene beyannamesi verilecek *ve tahsil edilecek Gelir Vergisine menfi tesir icra edeceği 
ve binaenaleyh hükümetin teklifinde fazla cesaretle hareket olunduğu mütalâa edilmektedir. 

1955 senesi iktisadi durumu için derpiş edilen inkişaf tahakkuk ettiği takdirde stopaj ve hizmet 
gelirleri ile alâkalı Gelir Vergisi kısımlarında vâki olacak tezayütlerle, yukarda arz edilen dış tica
ret kısmına ait Gelir Vergisi hasılat azalması telâfi edilebilecek ise de, zuhura gelebilecek en ufak 
bir iktisadi menfi tesir, tahmin edilen yekûnun tahakkukunu tehlikeye düşürebilir. 

F. 

12 Kurumlar Vergisi 

Gelir Vergisi hakkında yukarda arz ettiğimiz mütalâa bu vergi tahminler teklifi hakkında da ay
nen varittir. 

F. M. 

14 Arazi Vergisi 
15 11 Bina Vergisi 
15 12 Binalardan alman İktisadi Buhran 

Vergisi. 

Bütçe lâyihasında yukardaM vergi kanunlarına ait tadilâtın, malî yılbaşına kadar Meclisten çıka-
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rılacağı tahmin edilerek, bunlara ait varidat tahminleri bütçeye dercolunmuştur. Devlet Bütçesin
de gerek varidat ve gerek masraf cetvellerinin yürürlükteki ahkâm nazarı dikkate alınarak hazır
lanması icabetmekte ve aksi halde Meclisçe yapılabilecek değişiklikler dolayısiyle tahminlerin kıyme
tinin tehlikeye düşmesi kabil bulunmaktadır. 

Diğer taraftan yukarda bahsi geçen vergi tadilleri tasarıları henüz ait olduğu muvakkat encü
mende müzakere edilmekte bulunduğundan bunlar hakkında bu raporda mütalâa serdine mahal gö
rülmemiştir. 

F . M. 

19 13 Bankalar Muamele Vergisi 
Artış nispeti Tahsilat 

% 37,55 26 230 974 8 aylık 
% 43,95 31 012 352 10 aylık 

Hükümetçe 8 aylık tahsilat durumuna göre 50 milyon lira hesap ve teklif edilmiştir. 

(10) aylık tahsilatın arz ettiği tezayüt nispeti ve bilhassa mevduatta ve kredi hacımlarmda vaki 
mütemadi artışla beraber yeniden birçok bankaların teşekkül etmekte bulunması nazarı itibara alı
narak bu maddeye 5 milyon lira ilâvesinin muvafık olacağı mütalâa ve teklif olunur.: 

P. M. 

21 11 Şeker ve glikoz İstihlâk Vergisi 

Yeniden faaliyete giren fabrikaların istihsalde yapacakları artırmayı ve memleketin şeker istih
lâkinde vâki-mütemadi tezayüdü nazarı itibara alan hükümet, 1955 senesinde 260 bin ton şeker is
tihlâk edileceğini hesap ederek bu madde için 225 milyon lira teklif eylemiştir. 

Ancak hükümetin şeker sanayiine verdiği ehemmiyet meyanmda pancar mustahsıllarını teşvik ve 
himaye yolunda sarf eylediği gayretlere ilâveten son günlerde pek isabetli bir karar ittihaziyle pan
car fiyatlarının 1,5 kuruş artması karşısında Şeker İstihlâk Vergisi fonunda vâki dlacak açıktan mü
tevellit olarak İstihlâk Vergisinde asgari 10 milyon lira bir azalma husule geleceğinden bu maddeden 
10 milyon lira indirilmesi teklif olunur. 

F. M. 

21 15 Akar yakıtlardan alınacak Yol Ver
gisi. 

Esas itibariyle en mühim kısmı benzinden alınmakta bulunan bu vergi, son zamanlarda memleke
te benzinle işler nakil vasıtalarının daha az gelmesi hasebiyle tezayüt göstermemekte, bilmukabele 
ham petrolden alman İstihlâk Vergisi çoğalmaktadır. Bu sebeple ham petrol İstihlâk Vergisine yapı
lan 8 milyon liralık zammın muvafık görülmesine rağmen akar yakıt Yol Vergisinin birdenbire 10 
milyon lira artırılması fazla bulunmuştur. Bu itibarla akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisinin 
80 milyon lira olarak tesbiti ve 5 milyon liranın indirilmesi teklif olunur. 

F. M. 

21 17 Tekel maddelerinden alman Savun
ma Vergisi 

25 Tekel İdareyi safi hasılat 

Tekel maddelerinde yapılan ayarlama dolayısiyle bu maddelerde zuhura gelecek fazla hasılat 
hesabedilirken, bu ayarlamadan mütevellftt fiyat farkının istihlâki kısmen düşüreceği derpiş olu-
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narak hasılat fazlası bu esasa göre tesbit edilmiş ve hükümetçe de buna göre teklif yapılmıştır. 

Fakat Aralık ayının satışları, ayarlama dolayısiyle her hangi bir istihlâk tenezzülünün vâki 
olmadığını göstermekte bulunduğundan bu iki fasla aşağıda gösterilen hesaba uygun olarak 12 
milyon lira ilâvesi teklif olunur: 

a) Tekel maddelerinden alman Savunma "Vergisi : 

Tekel bütçesinde yapılan teklif 
1954 senesinde vâki fazla hasılat olup hazinece 1955 senesinde alınacak kısım 

Hükümetçe teklif edilen yekûn 
Satışların düşmemesi dolayısiyle elde edileceği hesabedilen fazlalık 

Raportörlükçe teklif edilen umumi yekûn 

b) Tekel idaresi Safi hasılatı 

Tekel Bütçesinde yapılan teklif ve 1954 senesinin 3 aylık hasılatı 
1954 senesinde vâki fazla hasılattan Hazinece 1955 senesinde alınacak kısım 

Hükümetçe teklif edilen yekûn 
Satışların düşmemesi dolayısiyle elde edileceği hesabedilen fazlalık 

Raportörlükçe teklif edilen umumi yekûn 

F . M. 

T. L. 

144 400 000 
8 000 000 

152 400 000 
7 000 000 

159 400 000 

T.L. 

179 600 000 
10 000 000 

189 600 000 
5 000 000 

194 600 000 

21 18 Nakliyat vergisi 

Hükümetçe 8 aylık tahsilat vaziyetine göre 30 milyon lira olarak teklif edilen bu vergiden, 10 
aylık tahsilat yekûnlarına nazaran bu miktarın elde edilemiyeceği katiyetle anlaşılmaktadır. He
sap vaziyetine uygun olarak 28 milyon liraya tadili ve bu maddeden 2 milyon lira düşürülmesi 
teklif olunur. 

F. M. 

22 12 Damga resmi 

Bu resim için hükümetçe 8 aylık tahsilat vaziyetine istinaden 100 milyon lira teklif edilmiş
tir. 

10 aylık tahsilat vaziyetinde, bu resimde öteden beri mevcut tezayüt nispetinin daha da gelişmekte 
olduğu görülmektedir. Millî gelir ve iktisadi muameleler artışı ile bütçe hacminin en 
fazla *ve direkt olarak tesir ettiği bu resimde her sene, bir evvelki seneye nazaran % 10 dan 
fazla bir artmanın vâki olduğu da evvelki seneler hesaplarının tetkiki ile anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyete göre Raportörlükçe bu maddeye 10 milyon lira daha ilâvesi muvafık olacağı müta
lâa ve teklif edilmektedir. 
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22 
23 
23 
23 
23 
36 

13 
11 
12 
13 
14 
11 

F. M. 

Tayyare resmi 
Tapu harçları 
Mahkeme harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve kançılarya harçları 
Para cezaları 

Yukarda fasıl ve maddeleri gösterilen varidat nevileri için hükümetçe 8 aylık tahsilat vaziyet
lerine göre elde edilen hesaplar esas tutularak teklifler yapılmıştır. 

10 aylık tahsilat vaziyetleri teklif edilen miktarların elde edilemiyeceğini açıkça göstermekte 
bulunduğundan: 

1. Tayyare resminden 1 milyon lira 
, 2. Tapu harçlarından 5 » » 

3. Mahkeme harçlarından 2 » » 
4. Noter harçlarından 1 » » 
5. Pasaport harclarmlan 3 » » 
6. Para cezalarından 2 » » 

indirilmesi teklif olunur. 

F. M. 

21 19 PTT müesseseleriyle telefon abonele
rinden alman Savunma Vergisi 

Bu madde için hükümetçe 8 aylık tajısilât vaziyetine müsteniden 10 milyon lira teklif edilmiş 
ise de gerek 10 aylık tahsilat vaziyeti ve gerekse yeni yapılacak tesislerden alınacak hasılat dolayı-
siyle bu varidat nev'inin daha fazla gelir getireceği düşünülmekte ve bu itibarla (1) milyon lira ilâ
vesi teklif olunmaktadır. 

F. 

37 Müteferrik varidat 

10 aylık tahsilat vaziyeti bu varidat nev'inden hükümetin teklifine nazaran 3 milyon lira daha 
fazLa hasılat elde edilebileceğini göstermekte olduğundan bu fasla 3 milyon lira ilâvesi teklif olun
maktadır. 

Bütçe Komisyonunun takdirine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tokad Mebusu 
/. Baç 



Varidat Bütçesi 41-9 

F. M. Varidatın nev'i 

1954 1955 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

/ - Vergiler 

A) İrat ve servet vergileri 

11 Gelir Vergisi 

12 Kurumlar » 

13 Esnaf » 

14 Arazi » 

15 Bina Vergisi ve buna mtite-
f erri vergiler 

11 Bina Vergisi 
12 Binalardan alınan İktisadi 

Buhran Vergisi 
. 13 Binalardan alınan Savunma 

Vergisi 

Fasıl yekûnu 

16 Davar ve domuzlar Vergisi 

17 Veraset ve İntikal Vergisi 

18 Kaldırılan Kazanç, Fevkalâde 
zam, İktisadi Buhran, muva
zene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergileriyle (Ruhsat, 
Unvan tezkereleri ve Karne 
Harcı artıkları) 

485000000 

90 000000 

30000000 

0 

0 

o 

7 000 000 

29 000000 

4000000 

645000000 645000000 

110000000 110000000 

33000000 33000000 

140 000000 140000000 

15 000 000 

7 000 000 

7 000 000 

32 000 000 

7 000000 

15 000 000 

7 000 000 

7 000 000 

7000000 29000000 29000000 

32000000 

7000000 

4000000 10000000 10000000 

Fasıllar yekûnu 649000000 1006 000 000 1006000000 



F. 

420 — 

M. 

Varidat I 

Varidatın nev'i 

Hitçesi 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

B) Gümrük, Muamele, İstih
lâk vergileriyle resimler ve 

harçlar 

19 Muamele Vergileri 
11 İthalât Muamele Vergisi 207 000 000 210 000 000 210 000 000 
12 İmalât » » 215 000 000 250 000 000 250 000 000 
13 Bankalar » » 38 000 000 50 000 000 55 000 000 

Fasıl yekûnu 460000 000 510000000 515000 000 

20 

21 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

" ' " i •> C. 

• - ' • - . . 

Gümrük Vergisi 

İstihlâk vergileri 
Şeker ve Glikoz İstihlâk Ver
gisi 
Kahveden alman İstihlâk Ver
gisi 
Kibritten alman İstihlâk Ver
gisi 
Ham petrol ve müştakları İs
tihlâk Vergisi 
Akaryakıtlardan alınacak Yol 
Vergisi 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk 
Vergisi 
Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
PTT müraseleleriyle telefon 
abonelerinden alman Savunma 
Vergisi 

Fasıl yekûnu 

262 000 000 

160 000 000 

20 000 000 

10 500 000 

28 000 000 

75 000000 

12 000 000 

127 000 000 
25 000 000 

6 000 000 

463 500 000 

270000000 

225 000 000 

20 000 000 

13 000 000 

36 000 000 

85 000 000 

16 000 000 

152 400 000 
30 000 000 

10 000 000 

587400000 

270 000 000 

215 000 000 

20 000 000 

13 000 000 

36 000 000 

80 000 000 

16 000 000 

159 400 000 
28 000 000 

11000 000 

578400 000 



Varidat Bütçesi — 421 — 

F. M. Varidatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Diğer vergi varidatı 

(Resim ve Harçlar) 

22 Resimler 

23 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 

Sefineler Resmi 
Damga y> 
Tayyare » 
Gümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma 
Pulu 
Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 
Trafik resimleri 

Fasıl yekûnu 

Harçlar 
Tapu harçları 
Mahkeme » 
Noter » 
Pasaport ve kançılarya harç
ları 
Diğer harçlar (Nüfus harçları, 
eczane ve ecza depoları ve uz
manlık vesikaları harçları, ih
tira beratları, su ve k?.ra avı 
ruhsat tezkeresi harcı) 
Petrol harcı 
Trafik harçları 

200 000 
72 000 000 
3 500 000 

400 000 

100 000 
0 

76200000 

46 000 000 
23 000 000 

6 000 000 

8 000 000 

1 000 000 
0 
0 

200 000 
100 000 000 

5 000 000 

350 000 

80 000 
4 000 000 

109 630000 

60 000 000 
26 000 000 
8 000 000 

8 000 000 

2 000 000 
50000 
20 000 

200 000 
110 000 000 

4 000 000 

350 000 

80 000 
4 000 000 

118630000 

55 000 000 
24 000000 

7 000 000 

5 000 000 

2 000000 
50 000 
20 000 

Fasıl yekûnu 84000000 104 070000 93070 000 

Birinci kısım yekûnu 1994 700 000 2 587100 000 2 581100 000 



— 422 — Varidat Bütçesi 

F. M. 

24 

11 
12 
13 
14 

Varidatın nev'i 

II - Devletçe idare edilen 
kurumlar ve devlet 

payları 

Sabit ve mütedavil sermaye 
ile işletilenler veya umumi 
bütçe içinde bulunanlar 
Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri 
Resmî okullar 
Diğer kurumlar 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

100 000 
100 000 
•400 000 

1400 000 

2 000 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

* 

100 000 
150 000 
400 000 

2 000 000 

2 650 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

r 

100000 
150 000 
400 000 

2 000 000 

2 650000 

25 Tekel idaresi safi hasılatı (Tü
tün, tuz, çay, ispirto, ispirtolu 
içkiler, rövelver, fişek, patla
yıcı maddeler safi hasılatı) 138 000 000 189 600 000 194 600 000 

26 Oyun kâğıdı varidatı 700 000 700 000 700000 

27 Radyo varidatı 8 500 000 10 000 000 10 000 000 

28 Millî piyango varidatı 11400000 13500000 13 500000 

29 Umumi kurumlar ve şirketler 
varidatından devlet payı 

11 Mükerrer sigorta şirketlerin
den alınan 

12 Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alman 

13 Petrolden devlet hakları 
14 "Petrolden devlet hissesi 
15 Madenlerden devlet hakkı 

Fasıl yekûnu 

500 000 

75 000 000 
0 
0 

7 000000 

500 000 

100 000 000 
375 000 

1 
7 000 000 

500 000 

100 000 000 
375 000 

1 
7 000 000 

82 500 000 107 875 001 107 875 001 

30 Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 

11 Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alınan 125 000 125 000 125 000 



varidat Bütçesi — 423 — 

M. Varidatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

12 Teftiş mukabili şirketlerden 
alınan 

Fasıl yekûnu 

50 000 

175000 

75 000 

200000 

75 000 

200000 

tkinci kısım yekûnu 243 275 000 324 525 001 329 525 001 

11 

12 

13 
14 
15 
16 

11 

12 

/ / / - Devlet emvali 
varidatı 

G-ayrimenkullerden alman 
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 

Fasıl yekûnu 

Kıymetli kâğıtlar 

4 000000 

700 000 
1000 000 
2 200 000 

400 000 
50 000 

8350000 

3000000 

5 800 000 
2 500 000 

8300000 
1 

700 000 

5 000 000 

1 000 000 
1 500 000 
2 500 000 

400 000 
60 000 

10460000 

5000000 

8 000 000 
2 500 000 

10 500000 

750 000 

5 000 000 

1000 000 
1500 000 
2 500 000 

400000 
60 000 

10460000 

5000000 

8 000 000 
2 500 000 

10500000 

750000 
_zr:.Tae 

Üçüncü kısmı yekûnu 20 350 000 26 710 000 26 710 000 
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F. 

35 

36 

37 

M. 

11 

12 

11 
12 
13 

Varidatın nev'i 

IV - Çeşitli varidat ve 
cezalar 

Eski alacaklar 
Tavizlerden* ve ikrazlardan ge
ri alınanlar 
Sair kaldırılmış vergiler artık
ları 

Fasıl yekûnu 

Cezalar 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 
Trafik cezalan 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik varidat 

Dördüncü kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

5 000 000 

150 000 

5150 000 

5 000 000 
5 000 000 

0 

10000000 

15000 000 

30150 000 

1955 y 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

5 000 000 

225 000 

5 225000 

7 000 000 
10 000 000 

500 000 

17500000 

15 000 000 

37 725 000 

ılı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

5 000 000 

225 000 

5 225 000 

5 000 000 
10 000000 

500 000 

15500000 

18000 000 

38 725 000 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1994 700 000 2 587100 000 2 581100 000 

243 275 000 324 525 001 329 525 001 

20 350 000 26 710 000 26 710 000 

30 150 000 37 725 000 38 725 000 

UMUMÎ YEKÛN 2288 475000 2 976 060 001 2 976 060001 



D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 
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Büyük Millet Meclisi 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Vantilâsyon makinistti 
Marangoz 

» 
» yardımcısı 

Kaloriferci 
» 

Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 
'" * v-
Motosikletçi 
Bahçıvan (Mütehassıs) 
Bahçıvan 

» 
Laborant 
Fransızca ve ingilizce mütercimi 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur (Bütçe Encümeninde) 
Muhasebe Müdürlüğü daktilosu 
Daire Müdürlüğü daktilosu 
Daktilo 
Yönetim memuru 
Yönetim memuru yardımcısı 
Muhasebe Müdürlüğü puvantörü 

» » tasnif memuru 

1 
1 
1 
1 

• 3 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 

» » mahzen memuru 1 
Arşiv tasnifçisi 
Başhademe yardımcısı 
1. sınıf hademe 
2. » » 
3. » » 
4. » » 
Konut hademesi 

» bekçisi 
Çamaşırcı 
Sığmak koruyucusu. 

1 
3 

23 
22 
22 

3 
1 
1 
2 
1 

300 
350 
300 
200 
250 
200 
475 
250 
300 
250 
250 
400 
250 
225 
400 
625 
475 
400 
300 
300 
300 
350 
300 
350 
350 
300 
350 
250 
225 
200 
175 
125 
200 
200 
125 
175 

Tevzi memuru 
Sürekli ameÜSe 

Meclis Matbaası 

1 Dizme makineleri bakım uzmanı 
Başmakinist 

» yardımcısı 
Makinist 

» yardımcısı 
: » » 
Makine bakım ustası 

2 Baştertipçi 
» yardımcısı 

Birinci sınıf operatör 
ikinci » » 
Operatör yardımcısı 

» » 
Tertipçi 

» yardımcısı 
Metal eriticisi 
Başciltçi 

» yardımcısı 
Ciltçi 

» 
» yardımcısı 
» » 
:» » 

Elektrikçi 
Gece bekçisi 
Kâğıt ve forma taşıyıcı 

Millî Saraylar 

2 Döşeme marangozu atelye şefi 
Döşeme marangozu 
Dülger 

2 
9 

1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

13 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 

225 
175 

550 
475 
400 
350 
250 
225 
475 
475 
400 
400 
300 
250 
225 
300 
200 
175 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
175 
350 
225 
175 

300 
200 
200 



Memuriyetin nev'i 
— D/8-

Aded Ücret G. 

Kurşuncu 
» 

Tenekeci 
» 

Demli rci 
Çilingir 
Döşemeci 
Boyacı 
Sıvacı 
Cilâcı 
Saatçi 
Kaloriferci 
Motorcu 
Elektrikçi 

» 
Aviz*eci 
Telefoncu ^ 
Telefoncu 

(Ehliyetli) 
» 

ve santral memuru 
/ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

225 
200 
225 
200 
250 
150 
250 
225 
200 
200 
200 
225 
200 
225 
200 
200 
225 
200 

Memuriyeti» nev'i Aded Ü&ftt 

Su yolcusu 
3 Başbahçıvan 

Bahçıvan 
> 

Aşçı 
4 Daktilo 
5 Koruma memuru ve ayniyat 

mutemedi 
Yapı malzemesi ambarcısı 

6 Kapıeı 
Hademe 
Yangın söndürme erbaşı 

» » •» 
» » eri 
» » » 

Başbekçi 
Bekçi 

Sürekli amele 

1 
1 
3 
16 
1 
1 

5 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
3 
3 
23 
37 
15 

200 
300 
200 
150 
200 
250 

200 
200 
150 
150 
200 
175 
175 
150 
200 
175 
150 
125 

Riyaseti Cumhur 
Telefon fen memuru 
Berber 
Elektrikçi 

» 
Marangoz 
Döşemeci 
Tamirci 
Koloriferei 

» 
» 
» 

Boyacı 
Saatçi 
Aşçı 

» 
» 

» 
» 

Garaj memuru 
Şoför 

» 
>> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

• ı 
1 
2: 
.5 
2 

350 
300 
300 
225 
300 
250 
200 
200 
175 
150 
125 
125 
125 
350 
300 
225 
200 
175 
350 
350 
300 
250 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» 
» 

4 Lisan bilir daktilo 
» » » 

Daktilo 
5 Metrdotel 

Atelye şefi 
İdare memuru 
Sağlık memuru 
Ambar memuru 
Ayniyat mutemedi 
Demirbaş kâtibi 

6 Kapıcı 
» 

• > 

Hademe 
» 
>> 
» 
» 

1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 * 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
7 
6 
3 

350 
200 
175 
125 
625 
475 
300 
475 
475 
475 
300 
300 
300 
200 
225 
200 
17^ 
225 
200 
175 
150 
125 



Memuriyetin nev'i 

Ütücü 
» 

Garson 

» 

— D/4 -
Aded Ücret G. 

250 
175 
250 
225 
200 
175 

Memuriyetin nev'i 

Aşçı yardımcısı 

Bulaşıkçı 
» 

Şoför yardımcısı 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı 

Aded 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

Ücret 

175 
150 
200 
175 
150 
175 
150 

Divanı Muhasebat Reisliği 
Marangoz ustası 
Ciltçi 

» yardımcısı 
Kaloriferci ve onarıcı 
Telefon ve elektrik memuru 
Şoför 
Laborant 
Dakilo 

» 
•» 

Seksiyon şefi 
Mekanograf 

» 
» 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 

12 
11 

9 

200 
250 
200 
200 
200 
250 
150 
225 
200 
175 
625 
300 
250 
200 

Daire müdürü 
Tasnifçi 

» 
» 

Kitaplık memuru 
Santral memuru 

6 Başodacı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Müvezzi 

» 
Hamal 

1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 

36 
4 
1 
3 
1 
1 
5 

250 
200 
175 
150 
200 
250 
175 
100 
75 

125 
125 
150 
125 
100 

Teknisiyen 
» 

Operatör 
Elektrikçi 
Koloriferci (M. S. Y. Kurulu) 
Usta 
Şoför 

> 

Daktilo 
» 
» 
> 

Başvekâlet 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
1 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
300 
250 
225 
300 
250 
225 
175 

5 

6 

6 

Memur 
» 
» 

Dağıtıcı 

> 
» 

Başhademe (Aynı zamanda Ba-
kanlar Kuruluna bakar) 
Hademe 

» 

1 
1 
1 
1 
3 
7 
2 
1 

i 
6 

13 

250 
225 
150 
250 
225 
200 
175 
150 

250 
175 
150 



"Memuriyetin nev'i 
— D/5 -

Aded Ücret G. 

Hademe 
» (M. S. Y. Kurulu) 
» (Arşiv dairegi) 

Bekçi 

14 125 
2 150 
4 125 
2 150 
1 125 

Memuriyetin nev'i 

Ba§vtkâUt Kö§kü 

Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson 
Hademe 

Aded 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

125 
250 
150 
150 

Şoför 
Daktilo 

> 

Dağıtıcı 

Şûrayı Devlet Reisliği 
1 
2 
2 
4 
5 
2 

250 
'250 
225 
175 
150 
125 

Başhademe 
Kapıcı 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 
Asansöreü 

1 
1 

14 
3 
1 
1 

125 
100 
100 
75 

100 
100 

Basm - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Umum Müdürlük 

Filim servisi şefi 
» operatörü 
> » 
> » 
» > 
> » 

Ses uzmanı 
Fotoğrafçı 

3» 
» 
» 
> 

Desinatör 
Kaloriferci 

» 
Laborant 

» 
» 
» • 

Şoför 
» 

Ecnebi dil bilen daktilo 

1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 

625 
550 
475 
400 
350 
250 
475 
550 
475 
400 
350 
300 
400 
200 
125 
300 
250 
200 
150 
225 
175 
300 

Daktilo 

» 

» 
> 

5 Memur (Birisi ecnebi olabilir) 
> 
» 
» 
» 

» 
» 

^ » » 
» » 

(Ecnebi olabilir) 
» 

Musahhih ve 
» 
» 

Turİ2in 
Memur 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

şefi 

» 
mizanpajcı 

» 
» 

4 
2 
5 

6 
1 
3 
5 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
5 
3 
2 
5 
1 
4 
3 

250 
225 
200 

175 
150 
625 
550 
475 
400 
350 
400 
350 
300 
550 
550 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
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B; 

4 
5 

6 

Memuriyetin neVi 

Santralci 
» 

İşçi 
Dağıtıcı 

» 
Bekçi 
Başhademe 
Kapici 
Hademe 

» 

Vilâyet temsilcilikleri 

Daktilo 
Tercüman - rehber 
Memur (Ecnebi dil bilir) 

» (Daktilo bilir) 
Dağıtıcı 
Hademe 

Türk Haberler Büroları ve Basın 

4 
5 
6 

1 

1 

Mahallî Daktilo 
» kâtip 

Hademe 

Âded 

1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 

19 
5 

2 
3 
3 
3 
2 
5 

Ücret 

150 
125 
100 
150 
125 
100 
125 
125 
100 

75 

175 
550 
400 
250 
125 
100 

Ataşelikleri 

4 
4 
5 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

Başspiker (Ecnebi dil bilir) 
» 

Spiker 
» # 
:» 

Kısa dalga spikeri (Ecnebi 
dil bilir) 

» » » » 
» » » » 

Artist (öğretmlen) 
» » 
» (1 nci sınıf repetitör) 
» 2 nci > » 
» (Birtinci sınıf) 
» (İkinci sınıf) 
» (Üçüncü sınıf) 

Stajyer artist 
» » 

Teknisiyen (Jeneratör uzmanı) 
' » > » 

» » » 

2 
2 
4 
3 
2 

1 
2 
1 
3 
3 
9 
9 
6 
6 
6 

10 
10 

2 
4 
3 

625 
750 
350 

550 
475 
350 
300 
250 

625 
475 
300 
625 
550 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
200 
625 
550 
475 

Gt. 

• 

2 

3 

4 

5 

5 

6 

1 

Memuriyetin n e v i 

Başteknisiyen ( İnc i sınıf) 
» (2 nci 

Teknisiyen ( İnc i 
» (2 nci 
» (3 ncü 

Başusta 
Usta 

» 
Kaloriferci 
Şoför 
Bahçıvan 

» ) 
» ) 
» ) 
» ) 

Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
» 
» 
» 

Şef 
» 
» (Kısa dalga müzik yayın 

lan) 
» 

Memur 
Yayın takipçisi 
Program prodüktörü 

» » 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Santralci 

Dağıtıcı 
» 

Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

•» 

İstanbul Radyosu 

Âded 

6 
11 
13 
17 
32 
1 
5 
2 
4 
2 
2 
2 

. 1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 •• 
1 
1 
6 
1 

16 
5 

Müdürlüğü 

Başspiker (Ecnebi dil bilir) 
» 

Spiker 
» 
» 

Artist (öğretmen) 
Stajyer artist 

^ 

1 
1 
1 
1 
5 
3 

10 

Ücrel 

400 
350 
300 
250 
225 
550 
350 
300 
125 
175 
125 
300 
250 
200 
150 
550 
400 

400 
300 
400 
350 
550 
400 
300 
250 
200 
175 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
100 
150 
100 
75 

550 
475 
400 
350 
300 
625 
250 



- D/7 
Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen (Jeneratör azmanı) 
» » » 
» » » 

Başteknisiyen (İnci sınıf) 
» (2nci » ) 

Teknisiyen (İnci » ) 
» (2nci » ) 
» (3ncü » ) 

Usta 

Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

» 
» 
» 

Şef 
» 
» 

Memur 

Yayın takipçisi 
Memur 

Âded 

1 
3 
5 
2 
4 
5 
7 
9 
1 
2" 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
2 
1 
1 

. 1 
'1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
350 
300 
250 
225 
100 
225 
200 
150 
2^0 £ıU\J 

200 
175 
150 
350 
300 
250 
225 
400 
300 
250 
350 
225 
150 

G. 

6 

1 

4 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

Memur 

» 
> 

Doktor 
Santralci 

» 
> 

Bekçi 
Hademe 

» 

Spiker 

Teknisiyen 

İzmir Radyosu 

(Jeneratör uzmanı) 
Başteknisiyen (2nei sınıf) 
Teknisiyen 

» 
Daktilo 

» 
Şef 
Memur 

» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

(İnci » ) 
(2nci . »,) 

Aded 

3 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
5 
6 

20 

1 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

Teknisiyen 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

Fotoğrafçı 
Kaloriferci ve onarımcı 
Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi 

» » » 
» » » 

Şoför 

7 
5 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
4 
5 
1 

625 
550 
450 
350 
300 
250 
350 
200 
300 
250 
225 
250 

4 Daktilo (İngilizce bilen) 
» (Fransızca bilen) 
» 
» 

5 Tasnif âmiri 
» » 

Doktor 
Şef 
Memur 

» 
» 
> 

1 
1 

' 6 
3 
6 

10 
1 

10 
25 
42 
64 
70 
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' — D/9 — 
Diyanet İşleri Reisliği 

>. 

3 

4 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

.... 

MERKEZ 

Bahçıvan 
Şoför 
Daktilo 

» 
» (Ecnebi dil bilen) 

Mizampajcı ve musahhih 
Musahhih 
Memur 

Dağıtıcı 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

Aded 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 

Ücret 

150 
250 
200 
150 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
175 
125 
125 
100 

G. 

2 
4 
5 

6 

Memuriyetin 

Elektrikçi 
Daktilo 

nev'i 

VİLÂYETLER 

Kur'an öğreticisi 
» 
» 
> 

Bekçi 
Hademe 

> 
> 

Dersiam 

» 
» 

> 
> 
» 

istanbul Cum'a ve 
» » 

Kürsü vaizi 
» vaizleri 

Aded 

1 
3 

16 
25 
50 

336 
1 

10 
90 

115 
5 
5 

21 
89 
48-
1 
10 

Ücret 

250 
150 
150 
125 
100 
75 

125 
100 
75 
50 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

1 

2 

4 

5 
6 

4 
6 

Fotoğrafçı 
> 

Sanatkâr 
> 
» 

Daktüo 
» 
» 

Doktor 
Başhademe 
Hademe 

Dağıtıcı 

Daktilo 
Hademe 

MERKEZ 

Tapulama 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 

14 
4 

2 
3 

175 
150 
200 
150 
100 
175 
150 
100 
150 
100 
100 
75 

100 

175 
100 

2 

4 

6 

3 
4 

6 

Sanatkâr 
> 
> 

Daktilo 
» 
» 

Bekçi 
Jaloncu 
Hademe 

> 
Dağıtıcı 

Tapu v« 

Şoför 
Daktilo 

» 
Jaloncu 

VİLÂYETLER 

1 
1 
1 
2 
3 

36 
2 
3 

46 
165 

4 

Kadastro Yazma Heyeti 

2 
2 
7 

48 

200 
150 
100 
125 
100 
75 
50 
50 
75 
50 
7§ 

175 
100 
75 
75 



G. Memuriyetin nev'i 

Mübaşir 
Hademe 

3 Şoför 

Tapulama 

- D/İÖ 
Aded Ücret G. 

1 100 
16 50 

200 

Memuriyetin nev'i 

Şoför 
4 Daktilo 

» 
6 Hademe 

Âded 

45 
36 
36 
36 
36 

Ücret 

175 
175 
150 
75 
50 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

1 

2. 
3 

4 

5 

6 

Jeolog 
Teknisiyen 

» 
» 
» 

Usta 
Şoför 

» 
Arabacı 
Daktilo 

» 
» 

MERKEZ 

Şef (Traktör grupları 
Yönetim şefi 
Memur 
Doktor 
Memur 
Dağıtıcı 
Jaloncu 

» 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
9 

teknisiyeni) 1 
(Toprak kursu) 1 

4 
1 
1 
3 
2 
2 
1 

20 
3 

625 
625 
550 
475 
400 
250 
250 
150 . 
125 
200 
175 
150 
550 
350 
200 
150 
150 
150 
150 
175 
150 
100 
150 

1 

3 

4 

5 

6 

Makinist 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

VİLÂYETLER 

Şef (Traktör sruüları) 
Memur 
Başjaloncu 
Jaloncu 
işçi (Komisyonda) 
Bekçi 

» 
Hademe 

» 
» 

12 
12 
11 
11 
35 
42 
17 
10 
5 

25 
10 
10 
5 
3 

84 
349 

85 
2 
2 
2 

62 
35 

150 
75 

200 
100 
200 
175 
100 
200 
175 
150 
125 
100 
350 
150 
150 
100 
75 

100 
75 

100 
75 
50 



- D / 1 1 

Ğ. 

i 
2 

4 

5 

6 

2 
3 

5 

6 

1 

Memuriyetin nev'i 

Teknisîyen 
Kaloriferci 
Sanatkâr işçi 
Şoför 

» 
» 

Bahçıvan 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Santıralci 

MERKEZ 

» yardımcısı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Dağıtıcı 

» 
Bekçi 
îşçi 

» 

Temyiz Reisliği 

Kaloriferci 
Şoför 
Bahçıvan 
Sanatkâr işçi 
Doktor 
Santralci 
Başhademe 
Hademte 

» 
Bekçi 

1 
Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 

Otopsi teknisiyeni 
» » 

Fotoğrafçı 
Teknîsiyen 

yardımcısı 

, 

Adliye 
kded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
4 

31 
6 
2 
3 
4 
2 
8 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

22 
30 
2 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
250 
100 
300 
200 
150 
175 
200 
175 
150 
150 
100 
150 
125 
150 
125 
100 
75 

175 
150 
125 
100 
100 

75 

250 
250 
125 
100 
150 
150 
125 
100 

75 
100 

'200 
100 
400 
300 

Vekâleti 
G. 

2 

3 

6 

2 

5 

6 

1 
2 

Memuriyetin hev*! 

Silâh ve mermi atış ve muayene 
memuru 
Usta 
Kaloriferci 
Başlâborant 
Laborant 
Başhastabakıcı 
Hastabakıcı 

> 
Şoför 
Aşçı 
Daktilo 
Santralci 
Dağıtıcı 
Hademe 

> 
Bekçi 
îşçi 
Çamaşırcı 
Tecrübe hayvanı bakıcı ve ye
tiştiricisi 

VİLÂYETLER 

Kaloriferci 

» 
» 

Santralci 
Bekçi 

» 
Başhademe 

» 
Hadıeme 

» 
» 

Ceza ve Tevkif evleri 

Makinist 
Usta 
Kaloriferci 
Elektrikçi 

» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
1 

1 

1 
2 
7 
6 
1 

12 
27 

1 
4 

13 
607 
448 

1 
45 

1 
1 
1 

Ücret 

300 
125 
150 
200 
150 
150 
125 
100 
200 
175 
175 
175 
100 
100 
75 

100 
100 
125 

125 

200 
175 
125 
100 
150 
100 
75 

150 
125 
100 
75 
50 

175 
175 
200 
100 
200 



G. Memuriyetin nev'i 

3 Hastabakıcı 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

Aşçı 
5 Doktor 

Aded 

12 
21 
16 
2 

11 
4 

33 
10 

— D/12 • 
Ücret 

50 
100 
200 
175 
150 
125 
100 
150 

G. Memuı 

Çamaşırca 
» 

Hademe 
Başgardiyan 

» 
» 
» 

Gardiyaa 
» 

Aded 

30 
3 
5 

27 
40 

171 
262 

1164 
610 

Ücret 

75 
50 

100 
200 
175 
150 
125 
100 
75 

Dahiliye Vekâleti 

1 
2 

3 

4 

6 

MERKEZ 

Teknisiyen 
Telefoncu 
Kaloriferci 
Başbalıçıvan 
Bahçıvan 
Şoför 

> 
Sanatkâr işçi 
Daktilo (Ecnebi dil bilen) 

» 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

> 
> 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

20 
9 
1 
1 
1 

19 

400 
225 
225 
200 
150 
300 
150 
125 
250 
150 
125 
175 
150 
150 
100 

Hademe 
Bekçi 
İşçi 
Usta 

> 

6 Dağıtıcı 
» 

Vilâyetler 
» 

Kazalar 
» 
» 

Nahiyeler 

VİLÂYETLER 

hademesi 
» 
» 
» 
» 
» 

35 
4 
2 
1 
1 

1 
68 

157 
51 
18 

218 
321 
627 

75 
100 
125 
200 
150 

100 
75 
75 
50 
75 
50 
50 
50 

2 Makinist 
> 

3 Şoför 

6 Bekçi 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

1 
1 

1 
1 
2 

175 
100 

150 
100 
100 

4 
5 
6 

Daktilo 
Memur 
Dağıtıcı 

> 
Başhademe 
Hademe 

» 

1 
1 
1 
3 
1 
6 

18 

150 
150 
150 
100 
125 
100 

75 



— D/13 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

o 
2 

3 

6 

2 
3 

6 

Memuriyetin 

Makinist 
» 

Şoför 
» 
> 
> 

Gemiadamı 
» 

Daktilo 
» 

Doktor 
Memur 
Hademe 

» 
» 

nev'i 

VİLÂYETLER 

Poüt's Enstitüsü 

Elektrikçi 
Kaloriferci 
Aşçı 

» 
Hademe 
işçi 

Usta 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

» 
îsçi 

Aded 

1 
6 
1 
2 
1 
2 

46 
2 
2 
4 
1 
2 
6 

126 
3 

ve Polis Okulu 

Prevantoryum 

1 
1 
1 
2 

43 
1 

2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 

Ücret 

225 
125 
175 
150 
125 
100 
100 
75 

150 
100 
100 
100 
100 
75 
50 

175 
175 
125 
100 
75 
75 

100 
250 
100 
150 
100 
75 
75 

G. 

3 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

Polis Reviri 

Hemşire 
Teknisiyenler 

» 
» 
> 

Ustalar 
> 
> 
» 

Laborant 
Ahçı 

» 
Şoförler 

» 
Daktilolar 

» 
Steno daktilo 
Yabancı dil bilir daktilo 
Yabancı dil bilir memurlar 

» > > 
» > » 

Sivil muhafız 

Takip memuru 

Telsiz muhabere memuru 
» » > 

Kriptografi memuru 
Dekriptomen memuru 

» » 
Başhademe 
Hademe 

Aded 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 

12 
2 
4 
6 
1 
4 

10 
12 

5 
1 
3 
2 
2 
1 

30 
50 
2 
2 
2 
1 
5 

Ücret 

200 
625 
550 
475 
400 
475 
400 
350 
300 
300 
200 
250 
200 
250 
175 
200 
250 
300 
350 
475 
550 
625 
225 
250 
250 
300 
350 
300 
350 
625 
625 
550 
125 
100 



— D/14 — 
Jandarma Umum Kumandanlığı 

-t 

1 
2 
3 
6 

1 

2 

5 

6 

1 
2 

2 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Telsiz teknisiyeni 
Usta 
Şoför 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

Matbaa 

Ressam 
Makinist 

:» 
Sanatkâr matbaa hizmetlisi 

» » » 
Litograf 
Makinist 
Mürettip 
Memur 
Düzeltici 
işçi 

Merkez Ağır Bakım ve Tamir 

Makinist 
Usta 

» 
» 

Telefon teknisiyeni 
» » 

Makinist 
» 

Tamir ustası (1) 

VİLÂYETLER 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

17 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
•1 

1 
3 

Ücret 

350 
350 
250 
175 
150 
125 
100 

200 
250 
200 
200 
175 
350 
475 
350 
225 

, 350 
125 

Fabrikası 

2 
o 
o 2 
4 
1 
1 
3 
2 
1 

Subay ve Astsubay okulları 

Elektrikçi 1 

300 
350 
200 
175 
250 
200 
350 
300 
350 

150 

G. 

3 

6 

2 

3 

1 

2 

3 
5 
6 

3 
5 
6 

Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 
Laborant 
Şoför 
Aşçı 

» 
» 

Hademe 
» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

Aşç4 
» 

Makinist 
» 

Elektrikçi 
» 

Usta 
Terzi ustası 
Usta 

> 
Aşçı 
Memur 
îşçi 

Şoför 
Memur 
Işçî 

Birlikler 

Dikimevi 

Eşya ambarları 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
3 

1 
8 

10 
1 
2 
2 
9 

14 
28 
13 

8 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 

2 
2 

18 

Ücret 

175 
100 
200 
175 
100 
75 

125 
100 
75 

250 
200 
150 
175 
125 
250 
200 
175 
150 
100 
75 

300 
250 
250 
175 
475 
400 
250 
200 
100 
175 
100 

200 
250 
100 

(1) Yazı makineleri tamirinde çalışacaktır. 



— D/15 — 
Hariciye Vekâleti 

G. Memuriyetin nev'i 

I - Merkez hizmetlileri 

2 Kaloriferci 

Usta 
» 

3 Şoför 

Bahçıvan 
» 

4 Mütercim daktilo 
» » 

Daktilo (Ecnebi dil büen) 

5 Doktor 
Memur 

» 
Santralei 

6 Başhadem^ 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 
Dağıtıcı 

Aded 

1\ 
l ' 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
5 
6 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

11 
44 

4 
2 
3 

Ücret 

250 
175 
250 
200 
300 
250 
175 
125 
550 
475 
400 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
200 
175 
250 
200 
150 
125 
100 
150 
200 
150 

G. 

2 

1 
2 
3 

5 
6 

ı 

Memuriyetin nev'i Ac 

Dağıtıcı 
» 

Matbaa 

Sanatkâr ve maftbaa hizmetlisi 
» » » 
» » » 

Makinist 

Hariciye köşkleri 

Memur 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Metrdotel 
Kaloriferci 
Garson 
Hademe 

» 
Bekçi 

II - Ecnebi memleketler 

Hizmetlileri (1) 

Elçilik, daimî delegelik, NATO 
delegeliği ve konsolosluklar hiz
metlileri 600 

ed 

1 
1 

1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 

Ücret 

125 
1Ö0 

350 
200 
175 
200 

300 
250 
100 
475 
100 
475 
125 
175 
150 
100 
125 

133 333 

(1) Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtta ücretle kullanılıp istihkakları bu tahsisattan verilecek olan
ların sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle verile
cek tahsisat dairesinde ücretlilerin tâyin ve dağıtılması vekâlete veya vekâletin yetki vereceği ma
kamlara bırakılmıştır. 



_ D/16 — 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

Memuriyetin nev'i 

I - Merkez hizmetlileri 

Şoför 
Daktilo (Ecnebi dil bilen) 

» » » » 
» > » » 

> 
Memur 
Hademe 

» 
I)ağıtıcı 

Aded 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
1 

Ücret 

250 
550 
400 
300 
250 
200 
400 
175 
150 
175 

G. 

4 

6 

i 

4 

6 

Memuriyetin nev'i 

II - Ecnebi memleket hizmc 

Paris 

Daktilo (Ecnebi dil bilen) 
> 

Odacı 

Vaşington Bürosu 

Daktilo (Ecnebi dil bilen) 
» 

Odacı 

Aded 

itlileri 

2 
1 
2 

1 
1 
1 

Ücret 

550 
350 
250 

850 
625 
525 

Maliye Vekâleti 

Usta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

» 
» 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 

» 

MERKEZ 

Daktilo (Ecnebi dil bilen) 
» > 
» » 
» > 
> 
» 
» 
» 
> 

» » 
» » 
» » 

2 
. 2 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

36 
2 

52 

300 
250 
225 
200 . 
175 
150 
125 
300 
250 
250 
300 
250 
200 
250 
200 
200 
150 
625 
550 
475 
300 
350 
300 
250 
225 
200 

Daktilo 
> 
» 

5 Seksiyon şefi 
Mekanoğraf 

» 
> 
> 
» 
> 

Tablâtör 
Tasnifçi 
Memur (En az 

» » 
» > 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 

yüksek tahsilli) 
3» » 

» » 

Dâva takip memuru 
» » 

6 Dağıtıcı 
» 

'» 

32 
38 
22 
1 
6 
7 
4 
7 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 

24 
13 
22 

6 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
5 

175 
150 
100 
625 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
625 
550 
475 
400 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
300 
200 
200 
175 



G. Memuriyetin nev'i 

Dağıtıcı 
> , 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

îşçi 
» 

Bekçi 
» 

Kuzey Atlantik Andlaşması Konseyi 

Aded 

5 
8 
1 
1 
6 

104 
21 

6 
11 

5 
8 

— D/17 
Ücret 

150 
125 
150 
150 
125 
100 
75 

150 
125 
125 
100 

nezdinde 
Türkiye Daimî Delegeliği Maliye Mümessilliği 

6 Mahallî kâtip (Ecnebi olabilir) 1 

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri UR 
Mümessillikleri 

6 Yabancı dil bilen steno ve dak
tilo (Ecnebi olabilir) 
Bahçıvan ve bekçi (Ecnebi ola
bilir) 

Maliye Okulu 

5 Memur 
6 Hademe 

Bekçi 

1 

1 

1 
2 
1 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlü^ 

1 Makinist 
» 

Heykeltraş 
Bessam ve haddat 

3 Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 
: » • ' » » • " • • • 

» » » 
. Ş o f ö r 

» 
Laborant 

4 Daktilo 
» 
» 

: 2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

500 

750 

475 

175 
100 
100 

<ü 

300 
250 
475 
250 
350 
300 
250 
250 
225 
200 
250 
150 
175 

G. 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

— 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
> 
» 

Atelye şefi 
> » 

Dağıtıcı 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 
» 
» 

Kapıcı 

Teknisiyen 
» 
» 

Makinist 
Elektrikçi 

» 
Kaloriferci 

» 
> 

1 

VİLAYETLER 

(D 
(D 

» yardımcısı 
Usta 

» 
» 

Bahçıvan 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 
> 
» 

Daktilo 
» 
» 

Aded 

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

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

18" 
241 

15 
98 
66 

197 
13 

Ücret 

300 
250 
225 
475 
400 
200 
175 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
150 

500 
400 
350 
150 
300 
225 
300 
250 
225 
200 
150 
150 
300 
250 
225 
150 
225 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
75 

% 

(i) Tâyinleri merkeze aittir, 



G. Memuriyetin nev'i 

5 Sürveyyan 
Doktor 
Memur 

Dâva takip memuru 

6 Dağıtıcı 

— D/18 — 
Aded Ücret G-. 

1 
1 
1 
1 
5 

79 
3 
4 

11 

300 
150 
250 
200 
200 
125 
100 
125 
100 

Memuriyetin nev'i 

Vilâyet Başhademesi 
Vilâyet hademesi 
Hademe 

» 
Kaza hademesi 
Bekçi 

işçi 

Aded 

5 
74 

114 
192 
495 

68 
27 
10 
40 

Ücret 

ıoo 
100 
75 
50 
50 

100 
75 

175 
100 

Maarif Vekâleti 

1 

2 

3 

4 

5 

.6 

MERKEZ 

Fotoğrafçı 
> 

Teknisiyen 

Usta 
» 

Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 
Telefoncu 

' Şoför 
Bahçıvan 
Sanatkâr işçiler 
Daktilo 

» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Doktor 
Başhademe ve hademeler1 

» » 
» » 
» » 

Bekçi 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
2 

38 
2 
1 

150 
75 

300 
250 
250 
200 
125 
150 
300 
175 
100 
200 
175 
150 
125 
200 
150 
125 
100 
150 
150 
125 
100 
75 

150 

Dağıtıcılar 

işçiler 
Ecnebi memleketlerdeki öğrenci 
müfettişliği kâtipleri (1) 

' - » • » i ' ' 

VİLÂYETLER 

1 Müzisyen (Ecnebi olabilir) 
Fotoğrafçı 

» 
» 

Modelci ve maketçi 
Teknisiyenler 

» 
» 
» 

Makinistler 
» 
» 
» 
» 
» 

2 Ustalar 
» 
» 

4 
2 
1 

4 

7 
1 
1 

i 
1 
5 
7 
7 

32 
3 

. 2 
3 
3 

15 
,6 

31 
15 
18 

150 
100 
100 

450 

250 
400 
150 
100 
225 
200 
150 
125 
100 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
475 
400 
350 

(1) Ecenbi olabilir. Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elçinin iriha$% üzerine Maarif 
Vekaletince tâyin olunur, 



G. Memuriyetin nev'i 

Ustalar 

Eczacı kalfası 
3 Şoför 

Arabaeı 

Bahçıvan 
Bahçıvan 

Ahçıbaşı 
» 

Ahçı (yamağı ile beraber) 
» » » 
» » » 

Ahçı 
» 

Laborant 
» 

Hastabakıcı 

4 Daktilo 

5 Atelye şefi 
Memur 

Aded 

n 
37 
77 
60 
45 
28 
29 
41 
8 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
16 
1 
5 
8 
49 
. 2 
1 
2 
4 
25 
13 
26 
Ş. 

: '7 
7. 
4 
5 
46 
49 
7 
1 
2 
15 
97 
11 
2 
1 
3 
2 
2 

— D/19 — 
Ücret 

300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
150 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
75 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
225 
175 
175 
150 
125 
150 
100 
125 
100 
150 
125 
100 
75 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
250 
625 
550 
475 

G-. Memuriyet 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretiei 
3» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 
» 

Sürveyan 

in nev'i 

6 Başhademe ve hademe 
» 
» 
» 
» 
» 

Bekçiler 
» 
» 
» 

Koruyucular 
» 
» 
•» 
» 
» 

îşçiler 
• » 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Eski eserleri koruma komisyo
nu azalan ücreti 

Aded 

1 
3 
3 
28 
26 
30 
87 
198 
17 
1 
3 
4 
6 
10 
20 
23 
16 
33 
72 
97 
63 
7 
2 
4 
3 

550 
1131 
1979 
10 
60 
12 
89 
1 
1 
1 
2 
23 
1 
2 
1 
12 
13 
24 

5 

Ücret 

400 
350 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
475 
350 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
75 
225 
200 
150 
125 
100 
75 
50 
125 
100 
75 
50 
250 
200 
175 
150 
100 
75 
175 
150 
100 
75 
50 

75 

•i 



— D/20 — 
Nafıa Vekâleti 

Memuriyetin nev'i 

, MERKEZ 

Teknisiyen 
» 
» 

Kaloriferci 
Şoför 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Müracaat şefi 
Evrak ve dosya şefi 
Memur 

T> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 

10 
6 
3 
1 
1 
4 

34 
1 
4 

Ücret 

625 
550 
475 
225 
300 
200 
125 
225 
200 
175 
150 
125 
350 
300 
300 
250 
225 
200 
175' 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
75 

100 

G. 

1 

2 

4 
5 

6 

Memuriyetin nev'i 

Dağıtıcı 

:» 
ÎŞÇİ 

» 

Kaptan 
» 
» 
» 

Makinist 
» 
» 

VİLÂYETLER 

Gemi adamları 
» » 

Daktilo 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 
> 

Dağıtıcı 
» 

Aded 

5 
5 
5 
2 
1 

4 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 

• 5 

1 
7 
3 
1 
1 

Ücret 

1?5 
150 
125 
100 
125 

475 
400 
350 
300 
475 
400 
350 
250 
175 
150 
225 
200 
150 
125 
100 
75 
50 

100 
75 

125 
100 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 

Usta 
> 

MERKEZ 

4 
5 
4 
2 
2 
1 
1 

550 
475 
400 
350 
300 
300 
250 

3 

4 

5 
6 

Şoför 
> 

Daktilo (Ecnebi dil bilen) 
> 
» 
> 

Memur 
Dağıtıcı 

% 

1 
1 
1 

18 
10 
17 
1 
1 
z 

300 
200 
300 
200 
175 
150 
175 
175 
150 



G. Memuriyetin nev'i 

Başhademe 
Hademe 

> 

VİLÂYETLER 

1 Teknisiyen 
4 Daktilo 

- D/öi -
Aded Ücret G. 

1 175 
10 150 
15 125 
24 100 

5 550 
9 175 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
> 

6 Dağıtıcı 
Hademe 

Ataşelikler 

1 Daktilo (Sekreter) 
> > 
> > 

Aded 

6 
7 
1 
26 
18 

8 
5 
4 

Ücret 

150 
125 

. 150 
100 
75 

475 
350 
300 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
MERKEZ 

1 Filim operatörü 
Sinema uzmanı 
Teknisiyen 

2 Kaloriferci 
3 Şoför 

Bahçıvan 
4 Daktilo (Ecnebi dil bilen) 

> 

» 
5 Memur 

» 
Santralci 

6 Başhademe 
Hademe 

Bekçi 
Dağıtıcı 
isçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
9 
5 
2 
6 
1 
1 
2 
6 

28 
14 
1 
2 
2 

250 
300 
250 
200 
300 
225 
175 
200 
400 
200 
150 
125 
300 
200 
250 
150 
150 
125 
100 
75 

125 
150 
125 

Muhasebe Müdürlüğü 

4 Daktilo 
Memur 

» 
Dağıtıcı 

1 150 
1 300 
1 225 
1 125 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

1 Teknisiyen 
» 

» 

» 

2 Usta 

Kaloriferci 

3 Şoför 
Bahçıvan 
Laborant 

» 

> 

1 
1 
1 
2 
17 
25 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
8 
23 
25 

475 
300 
250 
200 
175 
150 
200 
150 
250 
150 
100 
250 
150 
300 
250 
200 
175 
150 



G. Memuriyetin nev'i 
«~ D/2â 

Aded Ücret G. 

4 Daktilo 

6 Hademe 

Veteriner Mzmetli 

Hıfzıssthha Okulu 

3 Laborant 
Aşçı 

4 Daktilo (Ecnebi dil ile yazmaya 
muktedir veya steno) 
Daktilo 

6 Hademe 

1 
1 
2 
1 
1 

34 100 
15 75 

175 
150 
125 
150 
125 

100 

250 
150 

1 400 
1 200 

10 100 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 
Müdürlüğ'ü 

1 

2 

3 
4 
6 

Teknisiyen 
» 

Teknisiyen 
Usta 

Şoför 
Daktilo 
Hademe 

Bekçi 

475 
350 
250 
200 
200 
125 
200 
200 
100 
75 
125 

Verem Savaş kurulları 

(Depo için) 

1 Teknisiyen 
4 Daktilo 
6 Memur 

Vilâyet ve kazalar 

3 Şoför 

2 250 
3 ' 200 
1 300 
^ İ250 

İŞ 225 
20 200 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Hademe 140 
754 

Sağhk merketUri 

Kaloriferci 
Şoför 

» 
Aşçı 

d 

( 2 ) 
» ( 3 ) 

Hasta ve çocuk bakıcı ( 4 ) 

6 Hademe 

(5) . 

15 
121 
10 

171 
282 
151 

4 
60 

262 
232 

75 
50 

200 
225 
200 
200 
150 
100 

75 
150 
100 
75 
50 

Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Kurumlan 

1 Fotoğrafçı 
Teknisiyen 

2 Usta 
» 

Kalfa 

Kaloriferci 

(6) 

(T) 

(8) 

(9) 

(10) 

1 
2 
2 
9 
2 
9 
18 
5 
45 
15 
25 
1 
2 
9 
58 
29 
99 
1 
7 
9 
10 
72 
4 
5 
6 
27 
7 
31 
8' 

150 
625 
550 
475 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
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G. Memuriyetin nev'i 
- D/24 — 

Aded Ücret G. 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

Laborant 
Hasta ve çocuk bakıcı 

» » » 

Daktilo 
Memur 
Hademe 

1 
6 

13 
8 
2 

24 
74 
15 
1 
2 
5 
3 

16 
50 
88 

Sıtma Savaşı Bölge reislikleri 

3 Şoför 
» 

Aşçı 
Laborant 

Sağlık koruyucusu 
6 Hademe 

81 
91 
1 
17 
10 
10 
530 
45 
149 

250 
200 
125 
100 
250 
125 
100 
75 
200 
150 
150 
125 
100 
75 
50 

225 
200 
200 
100 
150 
200 
125 
75 
50 

Deri ve Tenasül Haştafoklarx Muayene ve 
Tedavi evleri 

Şoför 
Hasta ve çocuk bakıcı 
Hademe 

Frengi Savaş kurulları 

3 Şoför 

Laborant 
6 Hademe 

Verem Savaş dispanserleri 

1 Teknisiyen 
3 Şoför 

» 

2 200 
14 100 
10 75 

6 200 
5 175 
9 100 
9 75 
9 50 

5 350 
26 225 
25 200 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Laborant 

Hasta ve çocuk bakıcı 
6 Hademe 

(26) 

(27) 
(28) 

11 
22 
17 
69 
94 
17 

Trahom Savaş kurulları 

3 Şoför 

Hasta ve çocuk bakıcı 

Hademe 

Teknisiyen 

Ebe - Laborant Hemşire okulları 

3 
6 

Aşçı 
Hademe 

» 

Stajyer 
» 

hastabakıcı 
> 

(29) 

Kimsesiz Çocuklar Yurdu 

2 Usta 
3 Şoför 
Aşçı 

> 
Hasta ve çocuk bakıcı 

» » * 
» » > 

6 Hademe 

Ana ve Çocuk Sağlığı merkezleri 

Şoför 
Aşçı 
Hasta ve çocuk bakıcı 
Hademe 

200 
150 
100 
100 
75 
50 

20 
5 
32 
22 
20 
44 
1 

200 
175 
100 
75 
75 
50 
300 

6 
4 
14 
22 
210 
210 
210 

200 
125 
100 
75 
30 
25 
20 

2 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
7 
3 
5 

125 
250 
200 
150 
200 
150 
125 
100 
75 
50 

3 
1 
4 
4 

225 
200 
100 
75 



D/25 
G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ebe okullart 

6 Hademe 100 
75 

G. Memuriyetin nev'i 

Stajyer hastabakıcı 

» » 

(30) 

Aded 

20 
20 
20 

(D 
(2) 
(S) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(W 
(12) 
(W 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(SO) 

15 aded 
10 
20 

120 
90 

6 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
6 
2 
4 
2 
4 
3 
3 
3 

10 
54 
10 
20 
30 

6 
6 

12 
90 
30 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
» 
> 
> 
> 
* 
>-
» 
> 
> 
> 
> 

6 aylık 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
e? » 
5 » 
5 » 
$ » 
6 » 
6 » 
tf » 
ff » 
£ » 
6 » 
^ » 
tf » 
ff » 
<5 » 
6 > 
(5 > 
5 » 
5 » 
5 » 
6 » 
ö » 
9 » 



Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
h 

2 

3 

3 

2 

3 

6 

5 

2 

1 
6 

Memuriyetin nev'i 

Telefon ve 
Kaloriferci 

j . . . . . . . 

Gümrük 

MER.KEZ 

elektrik teknisiyeni 

Sanatkâr igçi 
4 îşçi 
Şoför 

> 
Usta 
Telefon teknisyeni 

> 
Bahçıvan 

Î8Çİ 

Başhademie 
Hademe 

» 
» 

Bekçiler 
> 

Doktor 
Memur 

, 

Telefon santralcisi 

VİLÂYETLER 

Elektrik teknisyeni 
Telefon ve 
Kaloriferci 
Makinist 
îşçi 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

elektrik teknisiyeni 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

19 
8 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 

56 
4 

Ücret 

250 
250 
,125 
100 
300 
150 
250 
225 
150 
175 
150 
100 
125 
150 
125, 
100 
75 

125 
100 
150 
150 
150 

225 
175 
150 
300 
100 
100 
100 
75 

125 

G. 

5 
' 3 

1 
6 

5 
1 

3 

2 

1 
6 

Memuriyetin nev'i 

Doktor 
Şoför 

Muhafaza 

MERKEZ 

Teknisiyen 
Başhademe 
Hademe 

• 

VİLÂYETLER 

Doktor 
Teknisiyen 

» 
» 

Makinist 
» 
» 
* 

Gemii adamı 
» » 
» » 

» » 
> » 

Usta 
> 
» 
» 
» 

Ressam 
Başhademe 
Hademe 

Aded 

1 
4 
2 
5 
1 

1 
2 
8 

1 
1 
2 
2 
5 
4 

10 
6 

13 
15 
34 ^ 
15 
13 
24 
3 
2 
1 
6 
6 

. 1 
7 

13 

Ücret 

150 
225 
200 
150 
300 

350 
125 
100 

150 
550 
400 
300 
350 
300 
250 
200 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
225 
200 
150 
250 
100 
75 



— D/ff— 
Ziraat Vekâleti 

G. Memuriyetin nev'i 

1 '• 4 - ? » 

MERKEZ 

1 Desinatör 
Sinema uzmana , 
Teknisiyen 

* 
* 

2 Kaloriferci 
,3 Şoför 

» 
Bahçıvan 

4 Daktilo (Lisan bilir) 

Memur 

Santralci 
Hademe 

> 

Bekçi 
Dağıtıcı 

> 

Î§Qİ 

VİLÂYETLER 

1 Teknisiyen 
» 

Desinatör 
Makinist 

> 

» 

Aded Ücret 

1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
26 
24 
2 
1 
3 
1 
1 

18 
4 
12 
7 
2 
23 
37 
15 
133 
72 
321 

475 
350 
625 
475 
400 
300 
300 
200 
150 
300 
300 
250 
200 
175 
150 
300 
200 
150 
150 
125 
100 
75 
100 
200 
150 
125 
75 

625 
350 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

G. Memuriyetin nev'i 

Makinist 

2 Usta 

3 Şoför 

Arabacı 
» 

Bahçıvan 

Aşçı 
» 
» 

3 Aşçı 
Laborant 

Hastabakıcı 

Daktilo 

Memur 

» . 
Doktor 

Aded 

145 
449 
13 
3 
14 
9 
41 
17 
72 
106 
77 
6 
82 
133 
9 
8 
2 
42 
11 
1 
3 
91 
14 
8 
2 
15 
19 
2 
29 
19 
17 
35 
1 
5 
5 
1 
7 
3 
3 
5 
15 
1 
4 
6 
6 

Ücret 

125 
100 
400 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
100 
75 
175 
150 
125 
100 
75 
175 
125 
100 
75 
200 
175 
150 
125 
200 
125 
100 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
200 
150 
150 



Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hademe 
» 
» 
> 

Bekçi 
* 
» 
> 

işçi 
» 
» 

Tarım hizmetlisi 
» » 
» » 
» » 
» > 

Sürveyan 
Veteriner hizmetlisi 

> > 

10 
36 

513 
49 
6 

23 
19 
47 
3 

171 
98 
83 
83 
80 
65 
6 
1 
8 

68 

125 
100 

75 
50 

150 
125 
100 
75 

125 
100 
75 

175 
150 
125 
100 
75 

550 
200 
150 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Veteriner hizmetlisi 19 125 
> > 143 100 
» » 412 75 

Okullar öğrenci kadrosu 

Aded 

İstanbul Bölge Ziraat Okulu 143 
Bursa » > » 133 
tzmir > » » 135 
Seyhan > » » 129 
Sarayönü Konuklar Teknik Ziraat Okulu 267 
Aksaray - Koçaş Teknik Ziraat Okulu 334 
Manisa - Beydere Teknik Ziraat Okulu 349 
Amasya - Gökhöyük Teknik Ziraat Okulu 320 
Gebze - Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu 283 
içel - Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu 291 
Sarayönü - Konuklar Makinist Okulu 93 
Haydarpaşa Hayvan Sağlık Memuru Okulu 100 



G. 

— D/29 — 
Münakalât Vekâleti 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

Sivü Havacılık Dairesi Başkanlığı 

1 

2 
3 
4 

6 

1 

Teknisiyen 
» 
» 

Ressam 
Usta 
Şoför 
Daktilo 

> 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 
Dağıtıcı 

Teknisiyen 
> 
» • 
> 
» 

Teknisiyen 
% 
» 
» 
» 

Kaptan 
» 
» 

(Hava) 
» 
» 

VİLÂYETLER 

(Hava 
» 
» 
> 
» 

(Telsiz) 
% • 

» 
» 
» 

trafik) 
> 
» 
» 
» 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
8 
1 
4 

1.7 
3 
3 
4 

5 
6 

26 
21 
29 
4 
4 
7 

23 
15 
2 
3 
6 

625 
475 
350 
475 
225 
300 
250 
200 
175 
175 
175 
125 
100 
125 
150 

550 
475 
400 
350 
300 
475 
400 
350 
300 
250 
250 
200 
175 

G. Memuriyetin nev'i 

2 Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 

3 Sanatkâr 
Gemi adamları 

... » » 
» » 

4 Daktilo 
» 

5 Doktor 
6 Başhademe 

Hademe 

Yüksek Denizcilik Okulu 

1 Kaptan (Kayıkhane âmiri) 
2 Kaloriferci 

Usta 
3 Gemi adamları 

> » 
Laborant 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

> 
4 Daktülo 
5 Doktor 
6 Başhademe 

Hademe 
% 

Bekçi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
3 
1 
1 
5 

60 

Ücret 

250 
150 
175 
175 
150 
125 
250 
200 
150 
125 
100 
75 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
4 
1 

350 
125 
125 
125 
100 
225 
125 
125 
175 
125 
100 
200 
156 
125 
100 
75 
100 

Okul Atelyesi 
2 Usta 7 250 



G. 1 

1 
3 
4 

5 
6 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

— D/30 -
Çalışma Vekâleti 
Aded 

Elektrikçi (Telefonculuk da yapar) 1 
Şoför 
Daktilo (Ecnebi dil bilen) 

» 
» 
> 
» 

Doktor 
Dağıtıcı 

» 
Başhademe 

1 
1 
3 
4 
5 
3 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

200 

a. 

300 
I 

300 
225 
200 
175 
150 
150 
175 
150 
150 

3 

4 

6 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
» 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Hademe 

» 

VİLÂYETLER 

Aded 

13 
7 

1 
2 
1 
2 

11 
18 
3 

13 
14 

Ücret 

100 
75 

200 
175 
200 
175 
150 
125 
125 
100 

75 

İşletmeler Vekâleti 

2 

3 

4 

MERKEZ 

Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 
Şoför 
Bahçıvan 
Daktilo 

» 
» 
» 

, 1 
1 
1 
1 
4 
5 
5: 
3 

250 
225 
300 
200 
225 
200 
175 
150 

5 

6 

; 

Memur 

» 
Santralci 
Dağıtıcı 

» 
Başhademe 
Hademse 

» 
Bekçi 
ÎŞÇİ 

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 — 5 

[Hayrat hademesine ait kadrolar] 

Hayrat hademesi 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

îmanı, hatip, müezzin, kayyım 41 150 
» » » » 96 125 
» > » > 788 100 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

îmam, hatip, müezzin, kayyım ,5630 75 
» » » » 1250 60 

Toplam 7750 





E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verilebileceği.tertipler] 



— E/2 — 

Tahsisatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 
Geçici hizmetliler ücreti 

Riyaseti Cumhur 
Geçici hizmetliler ücreti 

Divanı Muhasebat Reisliği 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 

Başvekâlet 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 



— 1/3 — 
F. II. Tahsisatın nev'i 

Millî Müdafaa Vekâleti 
208 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
11 Kara Kuvvetleri * 
12 Hava » 
13 Deniz > • , 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

Dahiliye Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Hariciye Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Maliye Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Maarif Vekâleti 
203 . Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
.12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti •'- _I_ 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Nafıa Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

*. İktisat ve Ticaret Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 



— as/4 — 
Tahsisatın nev'i 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Gümrük 
Muhafaza , 

Ziraat Vekâleti 
Geçici hizmetliler üc-reti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Münakalât Vekâleti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Çalışma Vekâleti 
Geçici hizmetliler ücreti 



C - Cetveli 
(i) 

Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Gelir çeşitleri sırasiyle) 



— C/2 -

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
» 
» 
» 

3.6.1949 
27 . 7 .1951 
7.3.1954 
15 . 3 .1950 

5421 
5820 
6326 
5591 

BİRİNCİ KISIM 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Gelir Vergisi Kanunu 
Değişikliği 
Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 
10 ncu maddesi 

» 19 . 1 .1951 5698 Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 
yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun 

» , 10 . 2 .1954 6247 Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) 
numaralı bendiyle aynı kanunun 30 ncu maddesi
nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

» 3 . 6 . 1 9 4 9 5422 Kurumlar Vergisi Kanunu 
» 15 . 3 .1950 5591 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 

10 ncu maddesi 
» 19 . 1 .1951 5698 Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 

yapılacak nakdî bağişlarm Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun 

» 3 . 6 . 1 9 4 9 5423 Esnaf Vergisi Kanunu 

Hayvanlar Vergisi 

Kanun 20 . 1 .1936 2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 
» 2 3 . 3 .1938 3343] 
» 6 . 6 .1945 4750 \ Değişikliği 
» 27 . 7 .1951 5818J 
» 29 . 5 .1941 4040) TO . _ , . . 

> tf. 5 .1942 4226Ç ^ k a l a d e zam kanunları 



- G/8 -
Yergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

T. B. M. M. kararı 

Veraset V6 İntikal Vergisi 

1 . 4 . 1 9 2 6 797 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
4 . 7 .1931 1836 Değişikliği 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanunu 
30. 6 .1932 721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 

edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 

Binalardan ahnan Savunma Vergisi 

. 5 .1941 4040 

24 . 7 .1953 6188 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyh* bâzı vergi va resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 31 nci maddesi 
Bina Yapımım Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar 
hakkında Kanun 

ÎKÎNCÎ KISIM 

MUAMELE VE İSTİHLAK VERGİLERİ 

Kanım 

A) Gümrük Vergileri 

I - Gümrük Tarife Kanunu ve ekleri 

26 . 2 .1954 6290 1. Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanu
nu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 

5 . 6 . 1 9 4 4 4582 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 müvareclatma karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanun 

9 . 6 . 1 9 5 2 5949 4582 sayılı Kanun hükmünün 13. 6 .1952 den iti
baren üç yıl daha uzatılması hakkında Kanun 



C/4 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

"Kanun 15 . 3 .1950 

15 . 3 .1950 

Numarası 

5598 

5599 

» 12. 
I. V. îl. kararnamesi 9 . 
» » » 30. 
» » » * 13. 

Kanun 7. 

« 

B. K. Karın 23 . 

6 

T-l 

4 
1 
2 

8 

. 1935 

.1934 

.1938 

.1939 

.1949 

.1951 

2785 
2/20 

2/8672 
2/10258 

5321 

3/13561 

Ö Z E T İ 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 
(Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve muafiyetlerine 
dair sözleşme) ye Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katılması hakkında Kanun 
Avrupa Ekonçmik îş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların 
menşelerinin tetkiki hakkında Kanun 
Şeker İstihlâk ve Gümrük vergileri hakkında 
Maden kömürleri hakkında 
Camdan fennî cihazlar hakkında 
Çiçekler 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 Torquay 
Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması 
hakkında 

II - Gümrük Kanunu ve ekleri 

Kanun 2. 
17. 

7. 
17. 
31. 
10. 

31. 

24. 

5 
5 

1 
1 
5 
3 

3 

5 

.1949 

.1946 

. 1932 

.1940 

.1948 

.1950 

.1950 

. 1951 

5383 
4893 

1918 
3777 
5211 
5587 

5651 

5764 

1 .6 .1951 

3 . 7 . 1 9 5 1 

5775 

5798 

Gümrük Kanunu 
Şark halı ve kilimleriyle benzerleri vt kayrıa 
postları için serbest yer hakkında 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkında 
Değişikliği 
1918 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 nei maddesi 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal oluna
cak hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Eıhtım 
Resminden muafiyeti hakkında Kanun 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına 
hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla bunla
rın naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Güm
rük Vergisi ile Rıhtım Resminden ve diğer vergi, 
resim ve harçlardan muafiyeti hakkında Kanun 
Limanların inşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine dair Ka
nun 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve eihazla-
rm Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden 
muaflığı hakkında Kanun 



C/5 -
Yergilerin, resimlerin ye başka, varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

13 . 8 .1951 

22 
5 

Numarası 

5833 

29 . 1 • . 1953 

.1953 

.^953 

15 . 7 .1953 

25 . 7 .1953 

6021 

6086 
6088 

6168 

6180 

2 . 7 . 1 9 5 4 

7 . 7 . 1 9 5 4 

6426 

6427 

Ö Z E T İ 

Hariçten satınalınan buharlı ve motorlu gemiler
le memlekette yapılan mümasilleri için getirileeek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılma
sına dair Kanun 
Bir Gümrük iş Birliği Konseyi ihdasına mütedair 
Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği incele
me grupuna mütaallik Protokolün onanmasına dair 
Kanunun 8 nci bölümü 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı 
bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen C fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında Kanun 
Şeker Fabrikalarına Bahşolunan İmtiyaz ve 
Muafiyet hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm
rük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyacağına dair 
Kanun 
Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki Vergi 
Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında, «Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf 
devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair 
Sözleşme» nin tatbikma mütaallik Anlaşmanın tas
dikına dair Kanun 

Gümrük vergilerine haki tesir olan ve akdi tarifeleri ihtiva eden ticaret rnukvveUUrinin tmd/iİH 
hakkında kanunlar 

Kanun 31. 

5. 
7. 

7. 

4. 

5 

7 
6 

6 

6 

.1930 

.1939 

.1930 

. 1930 

.1934 

1671 

3678 
1690 

1691 

2499 

Türkiye Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 
Değişikliği 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan artiinda 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 re imza, edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 



- C / 6 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 3 

28 

31 

21. 

10 

10. 

11. 

Tar 
6 

5 

1 

12 

3 

3 

3 

ihi 
.1935 

.1933 

.1953 

.1953 

.1954 

1954 

1954 

Numarası 

2756 

2237 

6031 

6202 

6355 

6369 

6392 

Ö Z E T İ 

2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 
Türk - Alman Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile ek
lerinin onanmasına dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmalarına 
Ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka
nun 
Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Tâviz Listesi
nin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin mer'iyet müddetlerinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve de
ğişikliklere mütaallik 2 nei Protokolün tasdiki hak
kında Kanun 

Muamele Vergisi 

Kamun 28 
6 

13 
31 
8. 

30. 
2 1 . 

3 
3 

1940 
1941 
1946 
1949 
1950 
1952 
1953 
1954 
1954 

29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 

3 . 7 . 1 9 5 1 

15 . 7 .1953 
2 . 7 . 1 9 5 4 

3843 
3973 
4939 
5410 
5668 
5867 
6184 
6314 
6315 
4040} 
4226 \ 
5798 

6133 
6426 

Muamele Vergisi Kanunu 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde zam kanunları 

Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazla
rın Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden 
muaflığı hakkında 
Çay Kanunuaa ek Kanun (Muafiyet) 
Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının tasdikına dair Kanun 



- C / 7 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası 

Dahüî İstihlâk Vergisi 

Ö Z E T İ 

A) Şeker, glikoz ve mayi madenî mahrukat, kahve, kibrit 

Dahilî istihlâk Vergisi Kanunu Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

12. 6 .1930 
12 . 6 .1935 
25 . 1 .1937 
27 . 5 .1942 
15 . 1 .1943 
21. 6 .1944 
6.2.1946 

27 .12 .1946 
16. 6 .1947 
22 .12 .1948 
5.7.1950 
26 . 5 .1934 
14 . 6 .1937 
7. 3 .1954 

ğ 17 . 5 .1940 
11. 9 .1946 

30. 1 .1952 

1718 
2785' 
3101 
4225 
4385 
4597 
4855 
4982 
5086 
5281 
5667 
2448] 
3263 \ 
6328J 
3828 
4950 

5865 

= Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişiklikleri 

Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin değişik
likleri 

Fevkalâde Zam Kanunu 
Kahvenin tekel konusundan çıkarılmasına ve Da
hilî İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 
Kibritin Tekelden Çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun 

Kanun 

B) Elektrik ve Havagazı 

22 . 7 .1931 1871 Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa müstakil madde 
eklenmesine dair Kanunun 2 nci maddesi 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk Resmi hakkında 
Değişikliği 
Fevkalâde Zam Kanunu 
2442 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin (G) fık
rası hakkında 

» 
» 
» 
îfsir 

24. 5 .1934 
14. 6 .1937 
29 . 5 .1941 
11. 6 .1937 

2442 
3260 
4040 
224 

Kanun 

Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi 

25 . 2 .1952 5889 Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi haJkkında 
Kanun 

13 .12 .1950 5691 Yol işleri için Benzinden Alınacak Vergi hakkında
ki Kanuna ek Kanun (Muafiyet) 



C/8 ~ 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TEDAVÜL VERGİLERİ VE HARÇLAR 

Madenler Rüsumu 

Nizamname 

Kanun 
> 
» 

» 
» 

> 

> 

I, V. H. Kararı 

» 
Mukaveltnamt 

26 Mart 1322 

26. 3 .1931 
17 . 6 .1942 

* 10. 6 .1926 

14. 6 .1935 
3.3,1954 

7. 3 .1954 

7. 3 .1954 

10 . 4 .1954 

10. 4 .1954 
18 Mayii 1336 

-~— 

1794^ 
4268 J 
927 

2809 
6309 

6326 

6327 

4/2846 

4/2547 
— 

Maadin Nizamnamesi : Bu mevzuatın içmeye ve yı
kanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden su-
lar"ı ile kaplıcalar hakkındaki hükümleri 
Ek ve değişiklikleri. Bu mevzuatın içmeye Ye yı
kanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları 
ile kaplıcalar hakkındaki hükümleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı
calar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Ek Kanunun 1 nci maddesi % 
Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 113, 116, 119,120, 
122, 136, 144, 145, 150, nci maddeleri 
Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 ncu mad
deleri 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 
6 ve 9 ncu maddeleri 
Madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak mü
tehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
Madenlerden alınacak devlet hakkına dair 
Ergani Bakır madeni hakkındaki Mukavelenin xm-
me müteallik maddeleri 

Nakliyat Resmi 

Kanun 10 Nisan 1340 

2 . 7 . 1 9 5 4 

25 . 6 .1932 
24. 5 .1940 
17 . 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 

472 

6426 

2030| 
3842 \ 
3828' 
4040 
4226 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak Nakliyât Resmi hakkında 
Kanun 
Türkiye ile Birleşik Amerika Arasındaki Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının Tasdikma dair Kanun 

(Muafiyet) 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde zam kanunları 



— 0/9 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 15 Nisan 1338 

6 Nisan 1340 
6 Nisan 1340 

13 .12 .1935 

Sefineler Rüsumu 

216 

466 ̂  
467 \ 

2864 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında Ka
nun 

Ek ve değişiklikleri 

Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının 
indirilmesi hakkında Kanun 

Posta müraseleleriyle telgraflardan ve telefon abone bedellerinden alınan Savunma Vergisi 

Kanun 29. 5 .1941 4040 

17 . 2 .1947 5004 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 35 nci maddesi 
Değişikliği 

Damga Resmi 

Kanun 23. 5 
14.12 
28. 
22. 
27. 
3. 
24. 
17. 
29. 
27. 
17. 
10 

.1928 

.1929 

.1934 

.1938 

.1939 

.1940 

.1951 

.1940 
,1941 
.1942 
.1944 
.1938 

22 . 3 .1950 

15 . 7 .1953 

2.7.1954 

8.7.1954 

1324 
15411 
2455 
3478 
3590 
3765 
5710 
38281 
4040 
4226 
4565 
3437 

5602 

6133 

6426 

6433 

Damga Resmi Kanunu 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde zam kanunları 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci mad
desi 
Tapulama Kanununun Damga Resmi muafiyetine 
ait hükümleri 
Çay Kanununa ek Kanunun Damga Resmi muafi
yetine ait hükümleri 
Türkiye ile Birleşik Amerika Arasındaki Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının tasdikma dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 
madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun (Damga Resmi muaffyeti) 



- 0/10 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları • 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

» 

28 . 5 .1934 
23 .12 .1934 
25 .12 .1935 
25 . 5 .1938 
22 . 3 .1950 

28. 5 .1934 

23 .12 .1934 
17 . 1 .1940 
29. 5 .1941 

Tayyare Resmi 

2459 Tayyare Resmi Kanunu 
2647] 
2877 [ Ek ve değişikliği 
3401J 
5602 Tapulama Kanununun Tayyare Resmi muafiyetine 

dair maddesi 
2456 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka Müdafaa 

Pulu ilsakı hakkında Kanun 
2672) 
3776 C E k Ve d e W k l l k l e r ı 

4040 Fevkalâde Zam Kanunu 

Harçlar 

Kanun 
» 
» 
» 

Nizamname 

Kanun 
» 
•» 
» 

25, 
11. 
23. 
. 4. 

5. 

15. 
14. 
9. 
11. 

. 2 

. 3 

. 3 

. 7 

12 

6 
1 
5 . 
5 

.1952 

.1954 

.1950 

. 1931 

.1935 

.1938 

.1942 

.1952 

.1953 

5887 
6401 
5625 
1836 

2/3642 

3456 
4166^ 
5928 J 
6085 

30 Teşrinisani 1330 

18. 

22. 
15. 
15. 

22. 

2. 

1 

3 
7 
7 

7 

7 

.1950 

.1950 

.1950 

.1953 

.1953 

.1954 

5516 

5602 
5682 
6133 

6186 

6426 

Harçlar Kanunu ve bu kanuna ekli tarifeler 
Değişikliği 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alına
cağı hakkındaki Kanunun 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 

Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
A fıkrasının 1 ve 2 nci bendi ve D fıkrası 
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem 
Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkında 
Kanunu muvakkatin 3 ve 5 nci maddeleri . 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkındaki Kanunun muafiyete dair 
hükümleri 
Tapulama Kanununun muafiyete dair hükümleri 
Pasaport Kanununun muafiyete dair hükümleri 
Çay Kanununa ek Kanunun muafiyete dair hüküm
leri 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme
si Kuruluş Kanununun geçici 8 nci. maddesi 
Türkiye ile Birleşik Amerika Arasındaki Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının Tasdikma dair Kanun 



— C/11 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanına 

Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi 

2 Şubat 1340 405 

3 . 5 . 1 9 2 8 

23 . 3 .1931 

1234 

1775 

.Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkatini 
tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 
Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 
8 ve 68 nci maddeleri 
Ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

TEKEL GELİRLERİ 

Tekel İdaresi 

Kamım 

Tütün 
10 . 6 .1988 3437 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 74 ve 75 nei 

maddeleri 

Kanun 11.12.1936 
15 . 2 .1953 

I. V. H. kararnamesi 6 .11 . 1952 

Tuz 

3078 
5881 

3/15890 

Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi 
Hususi teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar 
hakkında 

Kanun 

İspirto ve İspirtolu İçkiler 

8 .6 .1942 4250 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar^ Kanununun 
9, 10, 14,16, 20 ve değişik 21 nci maddeleri ile 40 
nci maddesi 

7.12.1949 5451 Değişikliği 



C/12 
V«rgilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

t. V. H. kararnamesi 1 .8 .1942 

» » 15. 8 .1942 

» > > 

Numarası 

2/18435 

2/18617 

24 . 3 .1950 3/10966 

13 . 5 .1952 3/15076 

Ö Z E T İ 

İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabileceği 
hakkında 
Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevaddın 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan is
pirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin as
gari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkındaki 
Bakanlar Kurulu kararma ek iki karar 
Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve gale-
nik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve ecza
nelere verilecek sâf ispirtonun satış fiyatı ve 
3/1702 ve 3/5348 sayılı kararnamelerin kaldırıl
ması hakkında 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak 
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş Tekel Res
mi eklenmesi hakkında 

Kanun 

Kararname 

B. K. karan 

Barut ve patlayıcı maddeler, sÜâk ve teferruatı 

14. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in
hisarı hakkındaki Kanunun 6, 7, 8 nci maddeleri 

21 . 1 .1943 2/20244 Barut ve patlayıcı maddeler silâh ve teferruatın
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

11. 3 .1953 4/380 Revolver ve tabanca fişeklerine ait İnhisar Res
minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması hak
kında 

Kanun 
B. K. karan 

20. 5 .1942 
20. 5 .1949 

T. B. M. M. Karan 16 . 4 .1952 

Çay 

4223 Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
3/9357 4223 sayılı Kanunla inhisar altına alman çaydan 

alınacak asgari ve âzami inhisar resmi hakkında 
1796 4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrası

nın yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 

Kanun 

Kibrit 

28. 5 •. 1943 4426 Kibrit İnhisarı İşletmesinin kaldırılmasına ve 
bunların işletilmesi için muvakkat bir idarenin 
kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 



C/13 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 
» 
» 

Kararname 

» 

Tarihi 

3 . 5 .1944 
27 .12.1945 
20 . 5 .1946 

2 . 7 . 1 9 4 3 

11.10.1943 

Numarası 

4556 £ 
4816 $ 
4897 

2/20203 

2/20731 

Ö Z E T İ 

Ek kanunlar 

Kibritin Tekel İdaresine geçimi ve îşletme İdare
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 alman Savunma Vergisi 

28 . 5 .1934 2460 

26 . 3 .1945 
1 .8 .1951 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 

5823| D * * * " » 

Kanun 

Tuzdan alman Savunma Vergisi 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanununun 27 nci maddesi 

Kanun 

B. K. kararı 

Oyun Kâğıdı 

21. 6 .1927 1118 Oyun Kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun de
ğişik 2 nci maddesi ile 3, 4 ve 5 nci maddeleri 

5 .6 .1944 45S4 Değişikliği 
5 . 4 . 1 9 5 1 3/12811 Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak

kında 
20 .11.1952 4/1862 İlişik listede nevileri yazılı oyun kâğıtlarının pe

rakende satış fiatı hakkında 

18 . 6 .1952 5964 Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Güm
rük Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan 
Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 



0/14 
Vergilerin, resimlerin ve başka yaridatuı 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 0 Z E T î 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

Gayrimenkul icar ve ecrimisİlleri 

Kanun 17. 

2. 
8. 

5 .1928# 

6 .1934 
8 .1951 

1266 

2490 
5830 

14 

3. 
14. 

. 12.1953 

3 .1954 
6 .1951 

6195 

6309 
5785 

Islâhı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin 
tadili hakkında 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere be
delsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya
si partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallar
la bu partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının 
İadesi Hakkındaki Kanunun 1, 2, 3 ve 7 nei mad
deleri 
Maden Kanununun 133 neü maddesi 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında 
Kanun 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hâsılatı 

Kamınu muvakkat 13 Eylül 1331 

Kanun 15 . 4 .1339 

» 14. 1 .1926 
» 17 . 2 .1926 

» 22 . 2 .1926 

» 16 . 6 .1927 

333 

716 
743 

748 

1080 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü^ 
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 
13 Eylül 1331 tarihli Kanunu muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk _ hakkındaki hükümleri 
Emvali Milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bâzı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 
Menafii unınmiyeye hadim müessesattan hususi 
binası olmıyanlara birer bina satılmasına dair Ka
nun 



O/lö — 
Vergilerin, resimlerin ye başka Yaridatın 

dayanakları 

Kanun 7. 

2. 

17. 
28. 

6. 
18. 

5. 

9. 

10. 

17. 

ıar 
4 

6 

4 
6 

5 
1 

7 

6 

7 

. (İ 

ını • r 
.1932 

.1934 

.1944 

.1938 

.1941 

.1939 

. 1939 

.1941 

. 1945 

. 1947 

numarası 
1943 

2490 

4547 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

5098 

28. 6 .1948 

2. (i .1949 

18. 6 .1952 . 

5227 

5420 

5963 

29. 6 .1951 

6. 5 .1953 

1.7.1953 

5800 

6084 

6093 

10 . 7 .1953 

24 1953 

6131 

6188 

Ö Z E T İ 

Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Artırma, Eksiltme ve ihale 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 ncü maddelerine 
birer fıkra ekliyen Kanun 
iskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında kanun * 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hak
kında Kanun 
iskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci 
maddesi 
iskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci madde
sinin (B) fıkrası 
Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin 
satılmasına dair kanunun 1 nci maddesi 
Millî Korunma Kanununun Tadili hakkında Ka
nun 
iskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadiline 
ve Yeniden Bâzı Hükümler İlâvesine dair 5420 ve 
5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanunun 2 ve 4 ncü maddeleri 
Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 
Bina Yapımım Teşvik ve izinsiz Yapıları Binalar 
hakkındaki Kanunun 2, 4 ve 5 nci maddeleri 



C/16 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kant 

» 
» 

» 

Nev'i 

m 

Tarihi 

21.12 .1953 

3.3.1954 
3.3.1954 

9.1.1954 

Numarası 

6207 

6309 
6310 

6339 

T. B. M. M. K. 
Kararname 

29 .12 .1937 
24 .11.1939 

1023 
2/12374 

Ö Z E T İ 

Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrası 
Maden Kanununun 36 ve 121 nci maddeleri 
İzmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir Beledi
yesinin yapacağı binalarla mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada, 18 parsel 
numaralı hazineye ait binanın Emlâk Kredi Ban
kasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya 
hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 
3667 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkra
sının sureti tatbikma ait talimatnamenin hüküm* 
lerine dair 

ALTINCI KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDİLEN KURUMLAR 

Kanun 31 ,12 .1928 1375 

» 

» 
» 
» 

Nizamname 

3. 

8. 
13. 
24. 
9. 

6 

2 
6 
3 
8 

.1938 

.1937 

.1938 

. 1950 " 

.1938 

3424 

3116 
3444 
5658 

2/9634 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve 
Haydarpaşa limanı ve Z#rih'te Şark Demiryolları 
Bankası arasında münakit dört kıta itilâfnamenin 
ve merbutatmın tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 8 nci maddesi 
Orman Kanunu 
Ek ve değişiklikleri 
Ek ve değişiklikleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 

Kanun 

Darphane ve Damga Basımevi hasılatı 

2 . 5 . 1 9 3 2 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) leş-
\ kiline mütedair 3 ncü maddesi 



— C/17 — 
gergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T I 

Kanun 

Resmî basımevleri hasılatı 

11. 1 .1939 3558 Devlete ait matbaaların Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 

27. 1 .1927 968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 

. 1933 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 

. 1939 3577 Değişikliği 
1 

26 

Resmî Okullar Gelirleri 

Kanun 

» 
» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

t. V. H. kararı 

6. 

11. 
4. 

9. 

3. 

7. 

20. 

15. 

10. 

3. 

7 

6 
6 

6 

6 

7 

5 

9 

6 

6 

.1931 

.1932 

.1932 

.1937 

.1938 

.1939 

.1940 

.1944 

.1949 

.1937 

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 »ec-
buri hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri 
Maarif Vekâleti prevantoryum ve sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Maarif Vekâletine bağlı teknik okullar mütedavil 
sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
tik öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 
Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 nci 
maddesi 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine paralı ve ya
tılı talebe alınmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

Diğer Kurumlar Gelirleri 

26 . 1 .1341 549 Ziraat müesseselerine sermaye vaz'ına dair Kanu
nun 3 ncü maddesi 

29 . 5 .1926 867 Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesse
selerin sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesi 



— C/18 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 2. 

21. 

10. 
21. 

5. 

23. 

Tar 
6 

7 

6 
6 

7 

12 

ihi 
. 1930 

.1931 

. 1933 

.1934 

.1934 

.1934 

Numarası 

1678 

1858 

2291 
2526 

2582 

2654 

> 

» 

» 

» 

» 

» 
Talimatname 
> 

» 

B. K. K. 

28. 6 .1938 

5,6.1939 

30 .12 .1940 
1 

29 . 5 .1946 

11. 5 .1953 

10 . 7 .1953 
1340 

28 .11.1340 

19 . 6 .1936 

3. 9 .1951 

3526 

3631 

3959 

4911 

6085 

6132 
— 
332 

2/4858 

3/13642 

Ö Z E T İ 

2 5 . 2 .1942 
6 ,12 .1948 

2/17413 
3/8363 

Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nei 
maddeleri 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve 
temizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumları üretilmesi hakkındaki Kanunun 
6 ncı maddesi 
Ziraat Vekilliği müesseselerince yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye 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 Eefik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 Y3 
5 nci maddeleri 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Serma
yesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
B ve D fıkraları 
At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Dahilî Tali
matnamesi 
867 numaralı Kanun ve ek'kanunlarla kurulan 
müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında Tali
matname 
Türkiye Cumhuriyeti Eefik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Enstitüsünce umumi sıhhate taallûk etmi-
yen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene, 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
serum ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Hastaneler Talimatnamesi 
Değişikliği 



C/19 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

İktisadi Devlet Teşekkülleri kârları 

Kanun 9 .6 .1937 
24. 5 .1949 

Radyo Gelirleri 

3222 Telsiz K 
5392 Basın -

Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 'hak

kındaki Kanunun 27 nci maddesi 

Kanun 

Millî Piyango Geliri 

' 5 . 7 .1939 3670 Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 

23. 5 .1951 5772 Değişikliği 

YEDÎNCÎ KISIM 

GENEL KURUMLAR VE ŞİRKETLER GELİRLERİNDEN DEVLET PAYI 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müta-
allik mukarreratın varidata mütaallik hükümleri 

İmtiyazlı şirketlerden alınan 

Kanun 

Kararname 

Mükerrer Sigorta Sandığından alınan 

25 . 6 .1927 1160 Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 neü 
maddeleri 

27 . 6 .1929 — Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
1 .3 .1944 3/498 Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müd

detle Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince is
letilmesi hakkında 



— C/20 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 7. 6 .1926 

Musul Petrollerinden alınan 

911 1Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak -
İngiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak 
Petrol şirketlerinden % 10 Hazine hissesi 

SEKİZİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Hazine muamelelerinden doğan gelirler 

Kanun 8 .7 .1948 

24.12 .1948 

5253 

5282 

25 . 3 .1949 5359 

1 .3 .1950 

12.11.1951 

12 .11.1951 

5582 

5852 

5853 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan EÎonomik 
îş Birliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir-
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun 
Marshall Plânı «Avrupa Kalkınma Programı* 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri adına hareket eden Export - İm
port Bank arasında akdedilen 36 milyon dolar
lık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan Ekonomik İş Birliği 
Anlaşmasını değiştiren Protokolün onanmasına 
dair Kanun 



C/21 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kanun 

Tarihi 

20. 6 .1952 

27 . 1 .1954 

10 . 2 .1954 
10 . 3 .1954 

Numarası 

5977 

6237 

6245 
6352 

10 . 3 .1954 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

6353 

6370 

6371 

10 . 3 .1954 6377 

Ö Z E T Î 

Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaş
ma ve eklerinin onanmasına dair Kanun 
Limanlar İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desinin 2 nci fıkrası 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Amerika Bir
leşik Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi» na
mına hareket eden «Export - İmport Bank Of 
Washington» arasında imzalanan (11,2) milyon do
larlık Kredi Anlaşması ve Ekinin onanması hakkın
da Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan • İktisadi İş Birliği An
laşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 
tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında münakit muaddel Eko
nomik İş Birliği Anlaşmasını tadil eden 7 Ocak 
1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların büt
çe ve hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşma
sına ek Anlaşmanın tasdikına dair Kanun 
Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

Belli giderler karşılığı gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan 

Kanun 11. 6 .1930 

2 . 5 . 1 9 4 9 
10 . 8 .1951 

1715 

5377 
5842 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik 88 ve diğer mad
deleri 
Ek Kanun 
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu
nunun 17, 19 ve 36 nci maddeleri 



0/22 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

B) Şirketlerden ve mütaahhitlerden teftiş mukabili alman 

27 . 5 .1939 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 
maddesi 

26. 5 .1927 

C) Teberrüat 

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 . 5 .1929 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satıl
ması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

5 . 7 . 1 9 3 9 3686 Evlenme kâğıtları ve nüfus kütüklerine tescilleri 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 

Etki 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 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü mün-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya 
bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden ta
hakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları 
bakayası 



C/23 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T î 

Cezalar 

A) Para cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararname ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam. cezası alınmasını tazam
mun eden hükümleri 

Çeşitli gelirler 
Kanun 29.11.1336 66 istiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 

mütaallik 9 ncu maddesi 
» 18. 3 .1926 . 788 Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
» 26 . 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 

maddeleri 
» 25. 6 .1927 1149 Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak

kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
» 24. 5 .1928 1338 Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Ka

nunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
» 24. 5 .1928 1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 

kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
» 4 . 4 . 1 9 2 9 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 

maddesi 
» 16. 5 .1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın

daki Kanunun 54 ncü maddesi 
» 7 . 1 .1932 1918 Kaçakçılığın meni ve Takibi hakkındaki Kanu

nun 60 nci maddesi 
.» 17. 1 .1940 3777 Bu kanunu tadil eden kanunun 22 nci maddesi 
» 12. 6 .1933 2308 Şirketlerin müruruzamana uğrıyan1 kupon, tahvi

lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

» 2 . 6 . 1 9 3 4 2490 Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 



— 0/24 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

30 . 6 .1934 

Numarası 

2548 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

Karar 

Kanun 

27 .12 .1939 
10 . 6 .1935 
21. 3 .1938 

15 . 7 .1953 
2.5.1952 

10 . 7 .1940 

23 . 9 .1928 

4.7.1941 

3757 
2777 
3340 

6152 
5922 

3894 

— 

4094 

Ö Z E T İ 

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 hakkında Kanun 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edecek olanlardan 
alınacak ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 
Değişik 1 nci maddesi 
3803 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 
Kanun 
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 

15 . 1 .1943 4386 Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mmtakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 

* 2 nci maddesi 
8 . 7 . 1 9 4 P 5256 Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet. Mer

kez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde akde
dilen Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin 
Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve mu
hafazasına dair Kanun 

14. 7 .1950 5676 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen 
Kredi Anlaşmaları hakkında 

28 . 2 .1951 5750 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 

16. 4 .1952 5917 Gayrimenkule Tecavüzün D e f i haklkındaiki Ka
nunun 6 nci maddesi 

2 . 7 .1993 6096 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 
ncü maddesi 



G/25 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 3 . 7 . 1 9 5 3 

Numarası 

6114 

Kararname 14 . 5 .1941 2/15799 

Ö Z E T İ 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasın
da Teknik Yardım teminine mütedair Esas An
laşma ve Eklerinin onanması hakkındaki Kanun 
(Anlaşmanın 3 ncü maddesinin 3 fıkrası) 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikma dair Kararname 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden mec
buri hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alına
cak . tazminata dair hükümler 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

Kanun 24,12.1937 

19 . 2 .1947 

7 . 6 . 1 9 4 9 
18 . 7 .1951 

1 . 7 . 1 9 5 3 

2 1 . 7 .1953 

10 . 3 .1954 

3290 

5015 

5432 
5815^ 
6094 \ 
6183 

6367 

Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
60 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 

Değişikliği 

Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 
Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Âcil 
Yardım Fonu ile Akdedilen Teknik Yardım Anlaş
masının Tasdikma dair Kanun (Muafiyetler hak
kında madde VI) 

Kanun 21. 

5. 
18. 

29. 

31. 

6 

6 
5 

4 

5 

.1927 

.1944 

.3929 

.1933 

.1933 

1118 

4584 
1454 

2159 

2256 

Nâzım Varidat 
Oyun Kâğıdı inhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Hilâliahmer Cemiyetine ait 
hisse 
Değişikliği 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
inhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci 
maddesi 
1 Haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli 
Kanuna ek Kanun 



Ö/2Ö 
Vtrgilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

> 

î. V. H. kararı 
Kanun 

Tarihi 

23.12.1935 

27 .12.1937 

8 . 1 . 1 9 4 0 
25 . 5 .1938 

Numarası 

2871 

3293 

2/12627 
3398 

11. 

1. 
11. 

8 

7 
2 

. 1941 

.1948 

. 1950 

4109 

5237 
5539 

Ö Z E T İ 

Arazi ve Bina vergileriyle bunlardan alman ikti
sadi Buhran Vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Bu kanuna müstenit kararname 
Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden mümbais Gümrük Eesmile diğer vergilerin 
mahsubuna dair Kanunun 3 ncü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 



C - Cetveli 
(II) 

Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[.Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırastiyle) 

t 



- 0 / 2 8 -
Vergilerin, resimlerin ye başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1925 ve daha evvelki tarihlere ait mevzuat 

Nizamname 

Kanun 

26 Mart 1322 

30 Teşrinisani 1330 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Mukavelename 

Kanun 

> 

> 

> 

Talimatname 
Kanun 

» 
» 

Talimatname 

Kanun 

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 Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mah
sus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile kaplıca
lar hakkındaki hükümleri 
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem 
Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkında
ki Kanunun 3 ve 5 nci maddeleri 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrûkesi hakkında 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki Mukavelenin 
resme mütaallik hükümleri 
istiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 
mütaallik 9 ncu maddesi 
Merakibi Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkında 
Kanun 
13 Eylül 1331 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 Sabit Sermaye Vaz'ına dair 
Kanunun 3 ncü maddesi 

Kanun 
» 

1926 yılına ait mevzuat 

14. 
17. 

22. 

1 
2 

2 

.1926 
.1926 

. 1926 

716 
743 

748 

18. 3 .1926 
1 .4 .1926 

788 
797 

Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Va
kıflardan bâzı Müesseselerle Belediyelere Satıla
cak Arazi ve Arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 
Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
Veraset ve intikal Vergisi Kanunu 



0/29 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

26. 5 .1926 

29. 5 .1926 

7 . 6 . 1 9 2 6 

Numarası 

859 

867 

911 

10 . 6 .1926 927 

Ö Z E T İ 

ipek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muaye
ne ve Satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu mad
desi 
Ziraat Vekâletine Merbut Bâzı Mektep ve Mües
seselerin Sureti idaresi hakkın/laki Kanunun 3 
ncü maddesi 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak -
ingiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 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, 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının istismarı ile 
Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desi 

1927 yılma ait mevzuat 

Kanun 27. 

26. 
26. 

16. 

21. 

21. 

25. 

25. 

1 

5 
5 

6 

6 

6 

6 

6 

.1927 

.1927 

.1927 

.1927 

.1927 

.1927 

.1927 

.1927 

968 

1050 
1050 

1080 

1118 

1118 

1149 

1160 

Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 
Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi 
Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 
maddeleri 
Menafii Umumiyeye Hadim Müessesâttan Hususi 
Binası Olmıyanlara Birer Bina Satılmasına dair 
Kanun 
Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun değişik 
2 nci maddesiyle 3,' 4 vb 5 nci maddeleri 
Oyun Kâğıdı hakkındaki Kanunun 2 nci madde
si gereğince Hi'lâliahmere ayrılan hisse 
Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak
kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 
ncü maddeleri 

Kanun 

1928 yılına ait mevzuat 

3 . 5 . 1 9 2 8 1234 Hayvanların Sağlık Zabıtası 
nun 8 ve 68 nci maddeleri 

17. 5 .1928 1266 Islahı Hayvanat Kanununun 
tadili hakkında 

23 . 5 .1928 1324 Damga Resmi Kanunu 

hakkındaki Kanu-

28 nci maddesi»*» 



— 0/30 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

» 

Karar 

Kanun 

Tarihi 

24. 5 .1928 

24. 5 .1928 

23. 9 İ1928 

31.12.1928 

Numarası 

1338 

1349 

1375 

Ö Z E T İ 

Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
Emvali Metruke Hesabı Carilerinin Bütçeye irat 
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 Merbutatının Tasdiki hakkındaki Ka
nun 

Kanun 

» 

» 

» 

Kararname 
» 

4. 
16. 

18. 

29. 

27. 
14. 

4 
5 

5 

5 

6 
12 

.1929 

.1929 

.1929 

.1929 

.1929 

.1929 

1929 yılına ait mevzuat 

1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 
maddesi 

1447 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 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 

— Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
1541 Damga Resmi Kanununun ek ve değişiklikleri 

Kanun 

1930 yılına ait mevzuat 

31 . 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti İle İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 

2 . 6 . 1 9 3 0 1678 Ziraat Mektep ve Müesseselerinin Sureti İdaresi 
hakkında 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun 

7 . 6 . 1 9 3 0 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında 
Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin Tas
diki hakkında 

7 .6 .1930 1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahe
desinin tasdiki hakkında 

11 . 6 .1930 1715 T. C. Merkez Bankası Kanununun Hükümet hisse
sine mütaallik 88 ve diğer maddeleri 

12 . 6 .1930 1718 Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu 



C/31 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatuı 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1931 yılına ait mevzuat 

Kanun 23 . 3 .1931 

26. 3 .1931 

4 . 7 . 1 9 3 1 
4 . 7 . 1 9 3 1 

6 . 7 . 1 9 3 1 

2 1 . 7 .1931 

22 . 7 .1931 

1775 

1794 

1836 
1836 

1838 

1858 

1871 

Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanu
nun ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 
Maadin Nizamnamesinin değişik 50 nci maddesinin 
sıcak ve soğuk maden sularına dair hükümleri 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişikliği 
Veraset ve intikal 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 

1932 yılına ait mevzuat 

Kanun 

T. B. M. M. K. 

Kanun 

Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkında Kanun 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunun 
60 nci maddesi 
Mazbut Emlâk, Yurtluk, Ocaklık Maaşı Muka
bili Verilecek Emlâk ve Arazi hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesi 
Bu kanunun «Darphane mütedavil sermayesi» 
teşkiline mütedair 3 ncü maddesi 
Tıp Fakültesinden Neşet Edecek Talebelerin Mec
buri Hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri 
Maarif Vekâleti Tarafından tdare Edilecek Mek
tep Pansiyonları hakkındaki Kanunun değişikliği 
Muayyen Tarifeli Vesaiti Nakliye ile Seyahat 
Eden Yolculardan Alınacak Nakliyat Resmi hak
kındaki Kanuna ek Kanun 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edi
len gayrimenkullerin vergisi hakkında 

1933 yılına ait mevzuat 

1 . 4 . 1 9 3 3 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
29 . 4 .1933 2159 İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci 

maddesi 

7. 
7. 

7. 

2. 

4. 

11. 

25. 

30. 

1 
1 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

1918 
1918 

1943 

1951 

2000 

2005 

2030 

721 



— C/32 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kanun 

Tarihi 

28 . 5 .1933 

31. 5 .1933 

10 . 6 .1933 
12 . 6 .1933 

Numarası 

2237 

2256 

2291 
2308 

Ö Z E T İ 

Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 
1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarifesi Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 ta
rihli Kanuna ek Kanun 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Şirketlerin Müruruzamana Uğrıyan Kupon, Tah
vilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye inti
kali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

1934 yılına ait mevzuat 

t. V. H. Kararı 
Kanun 
» 

» 
» 

'» 
» 

» 
» 

> 

» 

» 

» 

9. 
24. 
26. 

28. 
28. 

28. 
28. 

2. 
2. 

2. 

4. 

21. 

30. 

1 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

2/20 
2442 
2448 

2455 
2456 

2459 
2460 

2490 
2490 

2490 

2499 

2526 

2548 

5. 

23. 
23. 

, 7 

,12 
12 

.1984 

.1934 

.1934 

2582 

2647 
2654 

Maden kömürleri hakkında 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk Resmi Kanunu 
Mayi madenî mahrukata ait hükümlerin değişik
liği 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Gümrüklerde istimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu Ilsakı hakkında Kanun 
Tayyare Resmi Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında 
akit ve imza edilen Ticaret îtilâfnamesinin ta»-
dikı hakkında 
Nebat ve Hayvanlarla Mahsulâtının Muayene ve 
Temizleme işleri için Kurulacak Fennî Müessese
ler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Ceza Evleri ile Mahkeme Binaları inşaatı Karşılı
ğı Olarak Alınacak Harç ve Mahkûmlara ödet
tirilecek Yiyecek Bedelleri hakkındaki Kanunun 1 
nci ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri 
Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edil
miş Pamuk Tohumları Üretilmesi hakkındaki Ka
nunun 6 nci maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ziraat Vekilliği Müesseselerince Yetiştirilen Üret
me Vasıtalarının Satılması ve işler Sermaye ile 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 neu mad
deleri 



— C/33 — 
Vergilerin, resimlerin ye başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

23.12.1934 

Ö Z E T İ 

2672 Gümrüklerde istimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu Ilsakı hakkındaki Kanunun değişikliği 

1935 yılma ait mevzuat 

Kanun 

» 
» 
» 
» 

Nizamname 

Kanun 

» 

» 

3.6.1935 

10. 6 .1935 
12 . 6 .1935 
12. 6 .1935 
14. 6 .1935 

5 .12 .1935 

13 .12 .1935 

23 .12 .1935 

P.5 .12 .1935 

2756 

2777 
2785 
2785 
2809 

2/3642 

2864 

2871 

2877 

2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin 1 numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Şeker İstihlâk ve Gümrük vergileri hakkında 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile 
Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanuna ek Kanu
nun 1 nci maddesi 
Kadastro ve Tapu Tahrirî Nizamnamesinin 25 
nci maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Turist Gemilerinden Alınan Resimlerden Bâzıla
rının indirilmesi hakkında Kanun 
Arazi ve Bina Vergileriyle Bunlardan Alınan 
iktisadi Buhran Vergisinin Hususi İdarelere Dev
ri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 

1936 yılma ait mevzuat 

Kanun 
Talimatname 

Kanun 

20. 
19. 

11. 

1 .1936 
6 .1936 

12 .1936 

2897 
2/4858 

3078 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 
müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında Tali
matname 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

1937 yılma ait mevzuat 

Kanun 

I. V. H. 

Kanun 

Tefsir 

Kanun 

» 

Kararı 

25. 
8. 
3. 

9. 
9. 

11. 

14. 

14. 

1 
2 
6 

6 
6 

6 

6 

6 

.1937 

.1937 

.1937 

.1937 

.1937 

. 1937 

.1937 

.1937 

3101 
3116 

2/6763 

3222 
3224 

224 

3260 

3263 

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 (G) fıkrası 
hakkında 
Elektrik ve Havagazı istihlâk Resmi Kanununun 
değişikliği 
Mayi madenî mahrukata ait hükümlerin değişik-



— C/34 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

T. B. M. M. K 

Tarihi 

24 .12 .1937 

27 .12 .1937 

29 .12 .1937 

Numarası 

3290 

Ö Z E T İ 

Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edil
mesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

3293 Sınai Müesseselerle Sigorta Şirketlerinde Kul
lanılan Ecnebilere Mukabil Türk Memur ve Mü
tehassıs Yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 

1023 Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 

Kanun 

1. V. H. Kararı 
Kanun 

Nizamname 

2 1 . 3 .1938 

2 3 . 3 
1 1 . 4 

30. 4 
25 . 5 

1938 yılma ait mevzuat 

3340 

1938 
1938 

1938 
1938 

3343 
3356 

2/8672 
3398 

25. 
3. 

3. 

10. 

10. 

13. 
15. 
22. 
28. 

5 
6 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 
s 1938 
.1938 
. 1938 

3401 
3423 

3424 

3437 

3437 

3444 
3456 
3478 
3524 

28 . 6 .1938 3526 

9 . 8 . 1 9 3 8 2/9634 

Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edeceklerden 
Alınacak Ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
Kira Konturatoları ile Ferağ ve İntikal İlmüha
berlerinin ve Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının Be
del Mukabilinde Satılması hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Camdan fennî cihazlar hakkında 
Devlet Demiryolları Bir Kısım İşletme İşlerinin 
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 Ertik 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 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına Mü-
tedavil Sermaye Verilmesi hakkındaki Kanunun 
4 ve 5 nci maddeleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 



— 0/35 
Vergilerin, resimlerin re başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1939 yılına" ait mevzuat 

Kanun 

t V. H. Karan 
Kanun 

> 

» 
» 

> 

» 

> 

> 

» 

» 

Kararname 

Saatim 

11. 

13. 
18. 

26. 

27. 
27. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

7. 

24. 

27. 

. 1 

1 
1 

, 1 

1 
, 5 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

11 

12 

. 1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

3558 

2/10258 
3563 

3577 

3590 
3614 

3631 

3667 

3670 

3678 

3686 

3704 

2/12374 

3757 

Devlete Ait Matbaaların Birleştirilmesi hakkında
ki Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 
Çiçekler hakkında 
Ordudan Çıkarılacak 12 Yaşından Yukarı Hay 
vanlarm Çiftçiye Satılması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkında
ki Kanunun değişikliği 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 
maddesi 
Devlet Kinini Mütedavil Sermayesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen Kanun 
Millî Piyango Teşkilâtına daİT Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 
Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin değişikliği hakkında 
Evlenme Kâğıtları ve Nüfus Kütüklerine Tescil
leri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
İlk öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikma ait Talimatnamenin hü
kümlerine dair 
Ceza Evleri ve Mahkeme Binaları hakkındaki Ka
nunun değişikliği 

1940 yılma ait mevzuat 

Kanun 
I. V. H. Kararı 

Kanun 

1940 
1940 

17 . 1 .1940 

17 . 1 .1940 

17 . 1 .1940 

3765 
2/12627 

3776 

3777 

3777 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Mütehassıs Memur Yetiştirilmesi hakkındaki 
3293 sayılı Kanuna müstenit kararname 
Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Mü
dafaa Pulu llsakı hakkındaki Kanunun değişik
liği 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunu 
tadil eden Kanunun 22 nci maddesi 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunda 
yapılan değişiklik hakkında 



— C/36 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

17. 5 . 

17. 5 . 
20. 5 , 

24. 5 . 

28. 5 , 
10. 7 

30.12 

.1940 

,1940 
.1940 

.1940 

.1940 

.1940 

.1940 

Numarası 

3828 

3828 
3829 

3842 

3843 
3894 

3959 

Ö Z E T İ 

Fevkalâde Vaziyet Dolayısiyle Bâzı Vergi ve Re
simlere Zam İcrasına dair Kanun 

> > > » 
Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 
ncr maddesi 
Muayyen Tarifeli Vesaiti Nakliye ile Seyahat 
Eden Yolculardan Alınacak Nakliyat Resmi hak
kındaki Kanunun değişikliği 
Muamele Vergisi Kanunu 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu 
maddesi 
T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 5 nci madde
leri 

1941 yılına ait mevzuat 

Kanun 
•» 

Kararname 

Kanun 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

6. 
6. 

14. 

29. 
29. 
29. 

29. 
29. 

29. 
29. 

29. 
29. 

29. 

9. 

4. 

1 
5 

5 

5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 

6 

7 

.1941 

. 1941 

.1941 

. 1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

. 1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

3973 
3975 

2/15799 

4040 
4040 
4040 

4040 
4040 

4040 
4040 

4040 
4040 

4040 

4062 

4094 

Muamele Vergisi Kanununun ek ve değişikliği 
Hazinenin Taksitle Sattığı Bütün Gayrim enkulle-
rin Satış Bedellerinin Sureti Tahsili hakkındaki 
Kanunun değişikliği 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikma dair kararname 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Veraset Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Binaların Savunma Ver
gisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Muamele Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Elektrik ve Havagazı 
İstihlâk 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 evrakın Müdafaa Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Tuzdan alınan Savunma 
Vergisine) 
tskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında Kanun 
Hatay Ziraat Bankasının Tasfiyesinde İpotekli ve 
Müteselsil Kefaletli Zirai Alacakların Taksit-
lendirilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu 
maddeleri 



— C/37 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 1 1 . 8 .1941 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 

1942 yılına ait mevzuat 

Kanun 
B. K. Kararı 
Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

1. V. H. 

» 

Kararı 

14. 
25. 
20. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
8. 

17. 

1. 

15. 

1 
2 
5 
5 ıra 

5 
5 
5 
6 

6 

8 

8 

.1942 

.1942 

.1942 

. 1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

. 1942 

.1942 

.1942 

.1942 

4166 
2/17413 

4223 
4225 
4226 
4226 
4226 
4226 
4250 

4268 

2/18435 

2/18617 

Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Hastaneler Talimatnamesi hakkında 
Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Verigsine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Muamele Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Nakliyat Resmine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Resmine) 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
9, 10, 14, 15 ve 20 nci maddeleri 
Maadin Nizamnamesinin ek ve değişikliği hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin sıcak ve soğuk ma
den sularına dair hükümleri 
İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabilece
ği hakkında 
Dış memleketlerden getirtilen ispirtolu mevaddın 
İnhisar Resmi miktarının ve yurt içinde satılan 
ispirtolu maddelerden almacak İnhisar Resminin 
asgari ve âzami hadlerinin, tesbiti hakkında, Ba
kanlar Kurulu kararına ek iki karar 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

15 
15 

1943 yılma ait mevzuat 

14. 1 .1943 

.1943 
1943 

4374 

4385 
4386 

2 1 . 1 .1943 2/20244 

28. 5 .1943 4426 

2 . 7 . İ943 2/20203 

Barut ve Patlayıcı Maddeler, Silah ve Teferruatı 
İnhisarı hakkındaki Kanunun 6, 7, 8 nci madde
leri 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Tokad, Çorum ve Balıkesir Vilâyetlerindeki Yer 
Sarsıntısından Müteessir Olan Mıntakalardan Za
rar (Törenlere Yapılacak Yardım hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesi 
Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferrua
tından alınacak İnhisar Resmi hakkında 
Kibrit İnhisarı İşletmesinin Kaldırılmasına ve 
Bunların İşletilmesi İçin Muvakkat Bir İdaçenin 
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 



— C/38 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

11.10 .1943 2/20731 Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 

1944 yılına ait mevzuat 

Kararname 

Kanun 

» 

» 

1. 

17. 

3. 

17. 
5. 

3 

4 

5 

5 
6 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

3/498 

4547 

4556 

4565 
4582 

5. 6 

21. 6 
15. 9 

.1944 

.1944 

.1944 

4584 

4597 
4668 

Mükerrer sigorta inhisarının daha on sene müd
detle Millî Reasürans T. A. Şirketince işletilmesi 
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 
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 Kanunun deği
şikliği 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine Paralı ve Ya
tılı Talebe Alınmasına dair Kanunun 1 nci mad
desi 

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 Tefviz işlerinin Kesin Tasfiyesi hak

kında Kanun 
27.12.1945 4816 Kibrit inhisarı işletmesinin Kaldırılmasına T« 

Bunların işletilmesi için Muvakkat Bir Idarenia 
Kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

Kanun 

1946 yılına ait mevzuat 

6 .2 .1946 4855 Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
17 . 5 .1946 4893 Şark halı ve kilimleri ve hayvan postları için ser

best yer hakkında 
20 . 5 .1946 4897 Kibritin Tekel idaresine Geçimi ve işletme ida

resinin Tekel Genel Müdürlüğüne Devri hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesi 



C / 3 9 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

> 
» 

» 

Tarihi 

29. 5 .1946 

13. 6 .1946 
11. 9 .1946 

27 .12 .1946 

Numarası 

4911 

4939 
4950 

4982 

Ö Z B T Î 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Serma
yesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Muamele Vergisi Kanununun ek ve değişikliği 
Kahvenin Tekel Konusundan Çıkarılmasına ve 
Dahilî istihlâk Vergisine Tâbi Tutulmasına dair 
Kanun 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 

Kanun 
> 

> 

1947 yılına ait mevzuat 

17 . 2 .1947 5004 4040 sayılı Fevkalâde Zam Kanununun değişikliği 
1 9 . 2 . 1 9 4 7 5015 60 Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Bastırıl

ması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
16 . 6 .1947 5086 Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
17. 6 .1947 5098 iskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Kaldırılma

sına, Değiştirilmesine ve bu Kanuna Yeniden Bâ
zı Madde ve Fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 
nci maddesi 

1948 yılma ait mevzuat 

Kanun 
> 

» 

31. 
28. 

1. 
8. 

5 
6 

7 
7 

.1948 

.1948 

.1948 

.1948 

5211 
5227 

5237 
5253 

8 . 7 . 1 9 4 8 5256 

B. K. Kararı 
Kanun 
» 

6.12, 
22.12. 
24.12. 

.1948 

.1948 
,1948 

3/8363 
5281 
5282 

1918 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 nci maddesi 
iskân.Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme-
si hakkında 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik 
iş Birliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17 . V I . 1948 tarihinde Ak
dedilen Sözleşmenin Onanmasına ve Bâzı Döviz
lerin Hazine Nam ve Hesabına Alınıp Satılmasına 
ve Muhafazasına dair Kanun 
Hastaneler Talimatnamesinin değişikliği 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 



C/40 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1949 yılına ait mevzuat 

Kanun 7 . 2 . 1 9 4 9 

25 . 3 .1949 

5321 

5359 

» 

» 
B. K. Kararı 

Kanun 

» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 

» 

2. 5 

2. 5 
20. 5 

24. 5 

31. 5 
2. 6 

3. 6 
3.6 
3. 6 
7. 6 
10. 6 

7.12 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

5377 

5383 
3/9357 

5392 

5410 
5420 

5421 
5422 
5423 
5432 
5441 

5451 

Çakmak ve Suni Çakmak Taşının Tekel Konu
sundan Çıkarılmasına ve bu Maddelerin Gümrük 
Resimlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun • 
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 
İskân 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 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
değişikliği 

Kanun 

1950 yılma ait mevzuat 

18 . 1 .1950 5516 Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkında Kanun 

1 1 . 2 .1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 

1 . 3 . 1 9 5 0 5582 Marshall Plânı «Avrupa Kalkınma Programı» 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 
Kanun 

10 . 3 .1950 5587 Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal olunacak 
hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım Res
minden muafiyeti hakkında Kanun 

15 . 3 .1950 5591 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 
10 ncu maddesi 



— C/41 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Kanun 
> 

Tarihi 

15 . 3 .1950 

15. 3 .1950 

Numarası 

5598 

5599 

» 
» 
» 

» 
>. K. Kararı 

22. 
23. 
31. 

24. 
24. 

3 
3 
3 

3 
3 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

5602 
5625 
5651 

5658 
3/10966 

5. 
8. 

14. 

15. 
13. 

. 7 
7 

7 

7 
12 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

5667 
5668 

5676 

5682 
5691 

Ö Z E T İ 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Kabul Edilen 
(Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin Katıl
ması hakkındaki Kanun 
Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malla
rın menşelerinin tetkiki hakkında 
Tapulama Kanunu 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kanun 
Orman Kanununun ek ve değişikliği 
Sıhhi müesseseler tıbbi ve ispençiyari ve klinik 
müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve eczanele
re verilecek sâf ispirtoların satış fiyatı ve 3/1702, 
3/5348 sayılı kararların kaldırılması hakkında 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin de
ğişik 12 nci fıkrasının (A) bendinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti, Milletlerarası îmar ve Kalkın
ma Bankası arasında akdedilen Kredi anlaşmala
rı hakkında 
Pasaport Kanunu 
Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki 
Kanuna ek Kanun 

1951 yılına ait mevzuat 

Kanun 19. 

24. 
28. 

1 .1951 

1 .1951 
2 .1951 

5698 

5710 
5750 

24 . 5 .1951 5764 

Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 
yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve 
Marshall Yardım Plânı Çerçevesi Dâhilinde Te
min Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liraların
dan Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe Hesap
larına întikal Şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına 
hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla ve 
bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin 
Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden ve diğer 
vergi, resim ve harçlardan muafiyeti hakkında 
Kanun 



- cm -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

B. K. Kararı 

Kanun 

» 

» 

» 

' » 

» 
» 
» 
» 

» 

Tarihi 

5. 

23. 

1. 

14. 

3. 

29. 

18. 
27. 
27. 
1. 

8. 

4 

5 

6 

6 

7 

6 

7 
7 
7 
8 

8 

.1951 

. 1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

Numarası 

3/12811 

5772 

5775 

5785 

5798 

5800 

5815 
5818 
5820 
5823 

5830 

B. K. Kararı 

13 . 8 .1951 5833 

10 . 8 .1951 

12 .11.1951 

12 .11.1951 

5842 

5852 

5853 

23 . 8 .1951 3/13561 

Ö Z E T İ 

Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kında 
Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun değişik
liği 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Ka
nun (Muafiyet hakkında) 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için eerimisil aranmaması hakkında 
Kanun 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihaz
ların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden 
muaflığı hakkında Kanun 
Kadrodan Çıkarılmış Olan Harb Gemilerinin Sa
tılmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Vergi Usul Kanununun değişikliği 
Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği * 
Gelir Vergisi Kanununun değişikliği 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunun değişikliği 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere 
bedelsiz 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 
yapılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 
Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemiler
le memlekette yapılan mümasilleri için getirtile
cek eşyanın Gümrük Resminden istisnası hakkın
daki 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair Kanun 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 
36 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri adına hareket eden Export - îm-
port Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ekonomik tş Birliği An
laşmasını değiştiren Protokolün onanmasına dair 
Kanun 
Gümrük Tarifesi ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
muvakkaten uygulanmasına mütedair Torquay 
Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması 
hakkında 



0 / 4 3 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

B. K. Karan 

Tarihi Numarası 

3.9.1951 3/13642 

Ö Z E T İ 

T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües-
sesesince umumi sıhhate taallûk etmiyen ve bir 
ücret mukabilinde yapılan muayene, tahlil ve tet
kikler için hazırlanan tarife ile, aşı, serum ve 
diğer maddelerin satış kıymetlerini gösterir cet
velin tasdiki hakkında 

1952 yılına ait mevzuat 

Kanun 

» 
» 

» 
» 

» 

T. B. M. 

Kanun 

» 

M. K. 

B. K. kararı 

Kanun 

» 

30. 

30. 
15. 

25. 
25. 

16. 

16. 

2. 

9. 
15. 

9. 

18. 

1 

1 
2 

2 
2 

4 

4 

5 

5 
5 

6 

6 

.1952 

.1952 

.1952 

.1952 

. 1952 

.1952 

. 1952 

.1952 

.1952 

.1952 

. 1952 

.1952 

5865 

5867 
5881, 

5887 
5889 

5917 

1796 

5922 

5928 
3/15076 

5949 

5963 

18 . 6 .1952 

20 . 6 .1952 

5964 

5977 
- » » S İ 

B. K. k a r a n 6.11.1952 3/15890 

Kibritin Tekelden Çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun 
Muamele Vergisi Kanununun değişikliği 
Tuz Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilme
si ve bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi hakkında 
Kanunun 10 ncu maddesi 
Harçlar Kanunu 
Akar Yakıtlardan Alınacak Yol Vergisi hakkın
daki Kanun 
Gayrimenkullere Tecavüzün De f i hakkındaki Ka
nunun 6 neı maddesi 
4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrası
nın yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini de
ğiştiren Kanun 
Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satıla
cak ispirtoların maliyet bedellerine 10 kuruş 
Tekel Resmi ilâvesi hakkında 
4582 sayılı Kanun Hükmünün 13 . V I . 1952 den 
İtibaren 3 yıl Daha Uzatılması hakkında Kanun 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edi
lecek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
Bâzı Maddelerini Değiştiren Kanunun 2 nci mad
desinin (B) fıkrası 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca 
Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren eş
yadan Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile 
diğer vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 
Seyhan Barajının Finansmanı için Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaş
ma ve Eklerinin onanmasına dair Kanun 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında 



— 0/44 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Kanun 

» 

B, K.. kar arı 

Kanun 
» 

» 

» 
» 

» 

23. 

11. 

6. 
11. 

15. 

22. 
5. 

1. 

1 

3 

5 
5 

5 

5 
6 

7 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

6031 

4/380 

6084 
6085 

6085 

6086 
6088 

6093 

1953 yılma ait mevzuat 

29 . 1 .1953 6021 Bir Gümrük îş Birliği Konseyi İhdasına Müteda
ir Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün onanma
sına dair Kanunun 8 nci bölümü 
Türk - Alman Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile Ek
lerinin onanması hakkında Kanun 
Revolver ve tabanca fişeklerine ait İnhisar Res
minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması hak
kında 
Millî Korunma Kanununun tadili hakkında Kanun 
Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
A fıkrasının 1 ve 2 nci bendiyle D fıkrası 
Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
B ve D fıkraları 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı 
bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen C fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 
5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine 
dair Kanunun 2 ve 4 ncü maddeleri 

1 . 7 . 1 9 5 3 6094 Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile bu 
kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve Vergi Usul Kanununun mezkûr 
kanunla kaldırılan 348 nci maddesi yerine bir 
madde konulmasına dair Kanun 

2 . 7 . 1 9 5 3 6095 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 
ncü maddesi 

3 . 7 . 1 9 5 3 €114 Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ara
sında Teknik Yardım teminine mütedair esas An
laşma ve Eklerinin onanması hakkında Kanuna 
merbut Anlaşmanın I I I . ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası 



— C/45 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi N 

10. 7 .1953 

10 . 7 .1953 
15 . 7 .1953 
15 . 7 .1953 

15 . 7 .1953 

25 . 7 .1953 

umarası 

6131 

6132 
6133 
6152 

6168 

6180 

Ö Z E T İ 

» 
» 

» 

» 

1. V. H. K: 

Kanun 

» 

» 

21 . 7 .1953 
21. 7 .1953 

22 . 7 .1953 

24 . 7 .1953 

20 .11.1953 

14 .12 .1953 

21.12 .1953 

21.12.1953 

6183 
6184 

6186 

6188 

4/1862 

6195 

6202 

6207 

Erzincan'da Yapılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 
At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Çay Kanununa ek Kanun 
Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden 
Alınacak Ücret hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Şeker Fabrikalarına Bahşolunan İmtiyaz ve Muafi
yet hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm
rük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyacağına dair 
Kanun 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 
Muamele Vergisinin 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme
si Kuruluş Kanununun ıgeçici 8 nci maddesi 
Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar 
hakkındaki Kanunun 2, 4 ve 5 nci maddeleri 

İlişik listede nevileri yazılı oyun kâğıtlarının pera
kende satış fiatı hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının 
ladesi Hakkındaki Kanunun 1, 2, 3 ve 7 nci mad
deleri 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka
nun 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3.ncü madde
sinin 4 ncü fıkrası 

Kanun 

1954 yılına ait mevzuat 

27. 1 .1954 

10 . 2 .1954 
10 . 2 .1954 

6237 

6245 
6247 

26 . 2 .1954 6290 

Limanlar İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desinin 2 nci fıkrası 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) 
numaralı bendi ile aynı kanunun 30 ncu maddesi
nin 2 numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu 
ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

— 0/46 
varidatın 

Numarası 

3 . 3 . 1 9 5 4 

3 . 3 . 1 9 5 4 
3 . 3 . 1 9 5 4 
3 . 3 . 1 9 5 4 

3 . 3 . 1 9 5 4 

3 . 3 . 1 9 5 4 

7 . 3 . 1 9 5 4 

7 . 3 . 1 9 5 4 
7. 3 .1954 

7 . 3 . 1 9 5 4 

9 . 3 . 1 9 5 4 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

10. 3 .X954 

10. 3 .1954 

10, 3 .1954 

Ö Z E T Î 

6309 Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 113, 116, 119, 120, 
122,136,144,145 ve 150 nci maddeleri 

6309 Maden Kanununun 36 ve 121 nci maddeleri 
6309 Maden Kanununun 133 ncü maddesi 
6310 İzmir'de Sarıkışla ve Müştemilâtının izmir Beledi

yesinin Yapacağı Binalarla Mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 

6314 Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 

6315 Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 

6326 Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 ncu mad
deleri 

6326 Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri 
6327 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 

6 ve 9 ncu maddeleri 
6328 Dahilî lstihl;k Vergisi Kanunu ile bu kanuna mü-

zeyyel 26 .V . 1934 tarihli ve 2448 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

6339 İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada, 18 parsel 
numaralı, hazineye ait binanın Emlâk Kredi Ban
kasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya 
hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

6352 Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Dev
letleri Müşterek Güvenlik İdaresi» namına hare
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» 
arasında imzalanan (11,2) milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve Ekinin onanması hakkında Kanun 

6853 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan iktisadi îş Birliği And-
laşmasmda bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 ta
rihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

8855 Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz Liste
sinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin. 
onanması hakkında Kanun 

6367 Birleşmiş Milletler Milletlerarası çocuklara âcil 
yardım fonu ile akdedilen Teknik Yardım Anlaş
masının tasdikma dair Kanuna ekli Anlaşmanın 
VI nci maddesi 

6369 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin meriyet müddetinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 



0/47 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Târihi 

10 . 3 .1954 

Numarası 

6370 

10 . 3 .1954 6371 

10 . 3 .1954 

11. 3 .1954 

6377 

6392 

» 

'.. V. H. Kararı 

» 

Canun 

» 

11. 

10. 

10. 

2. 

7. 

3 

4 

4 

7 

7 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

6401 

4/2846 

4/2847 

6426 

6427 

8 .7 .1954 6493 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında münakit mu
addel Ekonomik îş Birliği Anlaşmasını tadil eden 
7 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair 
Kanun 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çer
çevesi dâhilinde elde edilecek yardımların bütçe 
ve hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşma
sına ek Anlaşmanın tasdikma dair Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütaallik İkinci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 ve 
54 sıra numaralarının değiştirilmesi hakkında Ka
nun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden 
madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak mü
tehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
Maden Kanununun 115 nci maddesi gereğince ma
denlerden alınacak devlet hakkına dair 
Türkiye ile Birleşik Amerika Arasında Vergi Mu~ 
afiyetleri Anlaşmasının Tasdikma dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında, Kuzey Atlantik Anlaşmasına Ta
raf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne da
ir Sözleşmenin Tatbikına Müteallik Anlaşmanın 
Tasdikma dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 
madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

— Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif 
senelerde Muvazene ve Takviyei Ziraat kanun
ları ve diğer hususi kanunlar mucibince tevzi 

' edilmiş olan mebaliğden istirdat 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü mün-
kazi olmuş kanun ve nizamnamelerin mer'i bu
lundukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu 
kanun ve . nizamnamelere tevfikan yeniden ta
hakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları 
bakayası 

Cezalar 

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) Zam cezaları 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazam
mun eden hükümleri 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden 
mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alı
nacak tazminata dair hükümler 



• 

Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Vatani hizmet aylıklan] 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

Usat tarafından şehit edilen 
Akdağmadeni Kaymakamı Tahir : 

Kerimesi Mihrünnisa 21 
» Nilüfer 2 J. 

Mahdumu Ertuğrul 2J 

Dersaadet'te şaiben idam olu
nan Urfa Mutasarrıfı sabıkı 
Nusret : 

Zevcesi Hayriye 12,5 

Konya hadisei isyaniyesinde 
vazifesi uğrunda şehit edilen 
Bozkır Kaymakamı Demir 
Asaf'in : 

Mahdumu Demir Güneri 
Kızı Günseli 

Şehidi Millî Boğazlıyan esbak 
Kaymakamı Kemal : 

Zevcesi Hatice 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Gebze ve havalisi Kuvayi Milli
ye Kumandanı iken şehiden ve
fat eden Yahya Kaptan : 

Kerimesi Fikriye 
» Muzaffer 

Bahriye Nazırı esbakı General 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Semiha 

10l 

5 l 
«j 

5S 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

] f 65,25 
)• 25 23/9/1336 ] 65,25 
J 481 13/4/1340 [ 65,25 

80 25/12/1336 89,73 

J 65,25 
107 19/3/1337 \ 65,25 

) f 76,12 
[ J 65,25 
f 271 14/10/1338 ) 65,25 
j [ 65,35 

15 

l $ 65,25 
J 275 14/10/1338 \ 65,25 

478 13/4/1340 103,30 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktan 

ç/s 
Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunun Tutar» 
No. Tarihi LiraK. 

Sadn esbak merhum Talât : 
Zevcesi Hayriy© 25 478 13/ 4/1340 152,24 

Damat Ferit tarafından idam 
edilmiş olan şehit Çarkçı Yüz
başısı Halil ibrahim : 

Zevcesi Fatma Belki* 10' 
Kerimesi îclâl 5 

» Necibe 5 
Mahdumu Celâlettin 5 

f 76,12 
J 65,2.r 

480 18/4/1340 1 65,25 
[ 65,25 

General Abdülezel: 
Hafidesi Naciye 481 13/4/1340 65,25 

Mithat : 
Kerimesi Mesrure 9 

Babıâli vakasında şehit edilen 
Harbiye Nazın esbakı General 
Nazmı : 

Kerimesi Atiye 18 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 10 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit 
merhumun : 

Haremi Mazlume 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet 10 

20 
6 Teehhülüne kadar 

, 481 13/4/1340 -

70,67 

119,6:: 

76,12 

130,50 
65,25 

130,50 

76,12 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Konya hadisei isyaniyesinde şe
hit edilen Ali Kemal : 

Kerimesi Nefise 
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Tahsis şartlan 

Irak Şeyhülmeşayihi Ueeymi 
Pa§a 
Merhum Mehmet Ali : 

Zevcesi Belkıs 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevziye 

Mustafa Necip : 
Hemşiresi Kerser 

Mu§ mutasarrıfı merhum Ser
vet : , " 

Zevcesi Samiye 

Karam ağra Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Adil : 

Zevcesi Havva ismet 
Kerimesi İffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdul
lah : 

Haremi Hatice 

50 

4 

5 

5 

5 

10 

• 
5 

V sr 

1-0 

•M t-:, 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

\ 253,12 

65,2.5 

65,25 

481 18/4/1340 \ 
65,2î 

65,25 

76,12 

[ 65,25 

l \ 65,25 
\ 482 13/4/1340 \ 65,25 

1 r 

515 24/4/1340 Â 

5 Teehhülüne kadar 

76,12 

65,25 

vŞiya Gökalp merhumun : 
Kerimesi Hürriyet 

Maraş Ulûmu Riyaziye Mual
limi sabıkı Hayrmllah : 

30 Teehhülüne kadar 
518 11/11/1340 178,50 

481 13/4/1340 65,25 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kamımın Tutarı 
No. Tarihi LiraK 

24 ncü Fırka Kumandanı Kay
makam Mahmut : 

Eefikası Şaziye 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüı-
başı Yakup Sami : 

Zevcesi Şahende 

Maraşlı Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 

Maraşlı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerife 

Şehit Jandarma Mülâzimi ev
veli Süreyya'nın: 

Validesi Hüsniye 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Topçu Binbaşılığından müstafi 
merhum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi EhJiman 

Saruhan Mebusu merhum Re
şat : 

Zevcesi Atiye 

İstanbul Mebusu merhum Ab-
dürrahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

m 

m 

1# 

! 231,1 

130,50 

76,12 

l Emekli ve eytam, eramil aylı- | 649 22/ 4 /1341 
lû{ ğı varsa katolunacaktur | 3291 24/12/1937 

10 

i 

10 

76,12 

76,12 

05,2» 

[ 76,12 

") Eytam ve eramil aylığı veril- ] f 
j . memek şartiyle zeveesine evle- J. 732 S/2/1926 «j 161,00 

40J ndneeye kadar J l 
1 Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
}. memek şartiyle kaydı hayat \- 75S 24/ 2 /1926 368,12 

50] suretiyle j 

Eytam ve eramü ayhğ. kato- } m g 1 9 / 8 / 1 9 2 7 m r > i , 
w | r lunm^ üzere teehhülün. kadar J 

Sivas Valisi esbakı merhum 
Reşit : 

Zevcesi Melek 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi : 

Zevcesi Kâmuran 

Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
memek suretiyle teehhül ettiği j ^ 

20 f takdirde katedilmek üzere kay- f 
ıj di hayat ile I 

] Eramil maaşı verilmemek ve ] 
J. teehhül ettiği takdirde kato- \ 1103 

30J lunmak üzere J 

19/6/1927 100,06 

19/ 6 /1927 178,50 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- 9 / » -
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmet 
Salâhattîn : 

Refikası Seza 

Kırşehir Mebusu merhum Ali 
Rıza 

Refikası Neemiye 

Rize Mebusu merhum Rauf : 
Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Melâhat 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

Menemen hadisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmet oğlu 
Hasan : 

Zoveesi Fatma 

Atatürk'ün kut kardeşi 
bule Atadan 

Hak. 

] Eytam ve eramil aylığı evlil
ik memek şartiyle refikasına teeh-

40 f hül ettiği takdirde katedilmek 
j üzere kaydı hayat ile 

1 Eramil aylığı verilmemek gar- 1 
J. tiyle teehhül ettiği takdirde ke- ^ 1105 

20J silmek üzere kaydı hayat ile J 

1 Eytam ve eramil aylıkları ve- ] 
rilmemek şartiyle zevcesine te- | 

30 V- ehhül ettiği takdirde kesilmek > 
101 üzere kaydı hayat ile, kerimesi-

J ne teehhül edinceye kadar 

1104 19/6/1927 231,00 

19/ 6 /1927 130,50 

1171 

30 

Eramil aylığı verilmemek üzer 1 
. re teehhül ettiği takdirde kato- [• 1174 

lunmak şartiyle J 

$ 178,50 
25/6/1927 l 76,12 

26/ 6 /1927 178,50 

16 Kaydı hayat şartiyle 

15 

Evlendiği zaman kesilmek üze- \ 
re maktuan $ 

2038 2C/6/1932 103,£0 

2432 17/ 5 /1934 76,12 

Hayatta bulunduğu sürece ö-
denmek ve şimdiye kadar muh
telif kanunlarla emekli, dul ve 

1000 C yetim aylıklariyle vatani hiz-
j met aylıklarına yapılan zamlar 
j eklenmemek kaydiyle 

5186 24/2/1948 1000,00 

J 

General Kâzım Karabekir 
Eşi tclâl 
Kızı Emel 
> Timsal 

' I Dul ve yetim ve başkaca vatani ] 
hizmet aylıkları bağlanmamak 1 
ve muhtelif kanunlarla emekli 
dul ve yetim aylıklariyle vata-

300 V ni hizmet aylıklarına yapılan \-
300 zamlar eklenmemek şartiyle eşi-
3001 ne hayatta bulunduğu sürece, 

j kızlarına evlenmelerine kadar 
j ödenmek kaydiyle 

f 300,09 
5192 25/2/1948 ] 300,00 

[300,00 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

Sivas Kongresinde seçilen Heyeti Temsiliye faal âzası ve 
Gazianteb Milletvekili Ali Şefik özdemir : 

Oğlu Belligün 
i 

Mareşal Fevzi Çakmak : 
Kız kardeşi Nebahat 

Sivas Kongresi Temsil Heyeti Üyesi Arif : 
Kızı Nebile 

175 5269 15/12/1948 175 

300 5981 20/6/1952 300 

58,33 5269 15/12/1948 58,33 

Gümrük Komutanlığına ait 62 numaralı Pireme motörü 
eski tayfası Hüseyin Toycanlar 100 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Mustafa 
Zeki Saltık 350 

5829 8/8/1951 100 

5814 18/7/1951 350 

T. B. B. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Mehmet 
Şahin > 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Hüseyin 
Hüsnü özdamar 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Ali Rıza 
Acara 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Esat Azoguz 350 

5269 15/12/1948 350 

5814 18/7/1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara 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 Nuri'ye 87,50 
Kızı Ayten 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Şevket 
Candamar : 

Eşi Saime 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet : 
Oğlu Erdoğan 

5269 15/12/1948 350 

350 

5814 18/7/1951 87,50 
» » 87,50 

175 

58,33 58,83 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanonun Tutan 

miktarı No. Tarihi Lira E. 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ali Rıza 
Bebe : 

Eşi Mediha t 

4, 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mehmet 
Sırrı Tayanç : 

Kızı Leman 

T. B. M. M. Birinei Dönem Şarki kaıahisar Milletvekili Mesut 
Benli : 

Eşi Meziyet 87,50 

T. B. M. M. Jirinci Dönem Eskişehir Milletvekili Emin Sazak 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Mehmet 
Rıza Silsüpür : 

Eşi Şemsi 175 

5814 18/7/1951 175 

58,33 5269 15/12/1948 58,33 

5814 18/ 7 /1951 87^50 

5269 15/12/1948 350 

» » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kocaeli Milletvekili Hamdi 
Namık Gör 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Refik 
Şevket ince 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet 
Hilmi Kalaç, 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara Milletvekili Şakir Rınacı : 
Eşi Fatma 
Kızı Nebahat 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Ragıp 
Soysal : 

Eşi Safiye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Naci Karalı: 
Kızı Enise 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu Milletvekili Cevat Abbas 
Gürer : 

Kızı Hatice Necla 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Ziyaettin 
Basara : 

Eşi Sıdıka 
Kızı Emine 

350 5814 18/7/1951 350 

350 5269 15/12/1948 350" 

350 5814 18/7/1951 350 

87,50 5269 15/12/1948 87,50 
87,50 » » 87,50 

175 > » 175 

87,50 » » 87,50 

87,50 » » 87,50 

87,50 5814 18/7/1951 87,50 
87,50 > » 87,50 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

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 5814 18/7/1951 175 

58,33 5269 15/12/1948 58,33 
58,33 » > 58,33 

T. B. M. M . Birinci Dönem Ankara Milletvekili Hilmi 
Çayırlıoğlu : ' ' 

Kızı Ayşe Nuriye özarslan 175 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Süleyman 
Sudi Acarbay : 

Eşi Lûtfiye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Mehmet 
Ragıp Topala 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Hamdı : 
Eşi Huriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Halil İbra
him özkaya 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Hasan 
Sürenkök :, 

Eşi Ümmügülsüm 87,50 

5814 18/7/1951 175 

350 

17$ 

350 

87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Mustafa 
İbrişim : 

Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karah işarı Sahip Milletvekili 
Mehmet Şükrü Koç : 

Eşi Servet 175 

175 

5269 15/12/1948 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Nebil Yurteri : 

Eşi Muzaffer 
Kızı F. Hayrünnisa 
Oğlu M. Ceylân 

43,75 
43,75 
43,75 

» 
• > 
» 

» 
> 
» 

43,7Ş 
43,75 
43,75 
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Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı No. Tarihi Lira E. 

150 

150 

58,33 
58,33 

5814 

» 

» 

18/7/1951 

» 

> 

350 

350 

58,33 
58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon Milletvekili İsmail 
Şükrü Çelikalp : 

Eşi Emine 52,56 5814 18/7/1951 52,56 

T. B. M. M. Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili Vehbi 
Bolak 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karesi Milletvekili İbrahim 
Yörük 350 5269 t 15/12/1948 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Brisri 
Çantay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Vehbi öztekin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Sadullah : 
Kızı Münevver 

» Nene 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mustafa Tâki: 
Kızı Edibe Sarı 43,75 5269 15/12/1948 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oltu Milletvekili Rüstem 
Hamişioğlu 350 » » 3 5 0 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Necati 
Kurtuluş 350 5814 18/7/1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mustafa 
^Lûtfi Azer : 

Eşi Naime 175 » » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Osman 
Nuri özpay : 
Eşi Hatice 58,33 5269 15/12/1948 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Behçet 
Kutlu : 

Kızı Ayşe Tayyibe 175 • » > 175 
f 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Yusuf Ziya : 
Kın Munise 175 5814 18/7 /1951^175 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B, M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Sait Uçök 
Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Ahmet 
Fevzi Erdem 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Edip Dinç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Mustafa 
Sabri Baysan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Salih Atalay 350 

, 5269 15/12/1948 175 

» » 350 

» » 350 

» » 350 

'5814 18/7/1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Nuri Bayram: 
Eşi Şefika 43,75} 
Oğlu Adnan t . 43,75 \. 5269 

» Nurettin 43,75j 

T.' B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Kadri Oktay : 
Eşi Fahriye 87,50 ̂  
Oğlu Rifat 87,505 » 

f 43,75 
15/12/1948 ] 43,75 

[ 43,75 

J 87,50 
l 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Necati 
Memişoğlu 350 5814 18/7/1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad Milletvekili Mustafa 
Vasfi Süray : 

Eşi Alemşah 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Abdülbaki 
Tevfik Gençtürk 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Abdülgani 
Ertan 350 

175 

350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mehmet 
Sırrı Segit : 

Kızı Zeynep 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Mithat : 
Eşi Mediha ' , 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet : 
Kızı Fethiye 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Bahri 
Tathoğlu 350 

5269 15/12/1948 58,33 

5814 18/7/1951 175 

5269 15/12/1948 58,53 

850 



-ç/ ı* 
Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
miktarı 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi I4ra K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Halil Ermi| : 
E§i Adviye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Necmettin : 
Eşi Feride Bilgin 58,34 
Kızı Sabriye Şendur 58,33 

» Subhiye özcan 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Tufan : 
E§i Nazire 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Haeı Fev« : 
Kızı Rabia 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem îzmit Milletvekili Halil İbrahim. : 
Eşi Sabire Gürsoy # 87,50 

» Zehra Üter ,87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Cevdet : 
Eşi Nuriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümügan* Milletvekili Buşea 
Aktar : 

Kızı Şehure Türkân 17$ 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Şevki Göklevent 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Sami, 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 îgmail Remzi 
Berkan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Ali Kılıç 350 

5814 18/7/1951 175 

5269 15/12/1948 58,84 
» » 58,33 
» » 53,33 

175 

87,50 

87,50 
87,50 

175 

175 

5814 18/7/1951 350 

» » 3 5 0 

5269 15/12/1948 350 

» » 350 

» » 175 

5814 18/7/1951 175 

» » 350 

» » 350 



-ç / ı» -
Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 
miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki Karahisar Milletvekili 
Mahmut Necdet Erbek 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Sıtkı Gtfr 
Eşi Remziye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem limit Milletvekili Sim Bellioğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Ömer Lütfü Argeşu : 

Eşi F. Saide 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ga*iant«b Milletvekili Ali 
Cenani : 

Kızı Sabiha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Emin Geveci : 
Kızı Madelet 175 

§814 18/7/1951 350 

» » 175 

» » 350 

5269 15/12/1948 175 

» » 175 

» » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad Milletvekili Mehmet Ri-
f at Arkun : 

Kızı Nurinnisa 
» Refika Güney 

87,50 
87,50 

» 
» 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Barış 
Kızı bedriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili General M. 
Cavit : 

Eşi Nigâr Erdil 

43.75 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Damar 
Arifoğlu - 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Necip 
Güven 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Ömer Lûtfi 
Yasan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Denizli Milletvekili Yusuf 
Başkaya : 

Eşi Nesüne 43,75 
» Zehra 43,75 

87,50 
87,50 

43,75 

5814 18/7/1951 175 

350 

350 

350 

43,75 
-43,75 



- 9/14 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. TUL. Birinci Dönem îçel Milletvekili Hacı Ali 
Sabri Güney : 

Kızı Atiye Tolunay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Osman Nuri 
özpay : 

Eşi Nahide 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Hüseyin 
Avni Ulaş : 

Eşi Ferhunde 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Veli 
Saltukgil : . 

Eşi Fatma Nebahat 
Kızı înci 

58,33 5269 15/12/1948 58,33 

58,33 » > 58,33 

87,50 » » 87,50 

87,50 5814 18/7/1951 87,50 
87,50 » » 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Süleyman 
Necati Güneri : 

Eşi Naciye 87,50 
Kızı Tomris 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Numan-
ustalar : 

Eşi Cemile 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili Rasim 
Celâlettin Turgay : 

Kızı Mihrünnisa Azize 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili îlyas Sami Muş : 
Eşi Melâhat 175 

87,50 
87,50 

5269 15/12/1948 175 

5814 18/ 7 /1951 58,33 

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 

5269 15/12/1948 175 

350 

350 

5814 18/ 7 /199İ lf 5 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunim 'futan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

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 Aydın 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem îstnbul Milletvekili Ahmet 
Mazhar Akifoğlu 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 ihsan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Ünver : 
Eşi Sıdıka 43,75 
Kızı Saadet 43,75j 

» Nazire ' 43,75 

5269 15/12/1948 58,34 
» » 58,33 

350 

350 

350 

175 

43,75 
43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Hasan Sıddık 
Haydari ' 850 

T. B. M. M.-Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Mehmet 
Salih Yeşiloğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili İbrahim 
Turhan 350 

350 

5814 18/7/1951 350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Rıza Vamık 
Uras : 

Eşi Zehra 
Kızi Vehibe 

58,34 
58,33 

» 
> 

» 
» 

58,34 
58,33 

T. B. M. M, Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hacı Fevzi 
Celâyir : 

Kızı Nafia 

T. B. M, M. Birinci Donem Sinob Milletvekili Hakkı Hami 
Ulukan : 

Eşi Hikmet 
Kızı Fatma 

87,50 

87,50 
87,50 

5269 15/12/1948 

87,50 

87,50 
87,50 



- Ç/16 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi Lira E. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hafız Meh
met Ergin : 

Kızı Meliha • 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Alî Şükrü : 
Eşi Emine Kamer 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hamdi 
Ülkümen 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Celâlettin 
Aygan : 

Eşi Binnaz 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mehmet 
Yasef : 

Kızı Aygül 
» Aytekin 

175 5269 15/12/1948 175 

175 5814 18/7/1951 175 

350 5269 15/12/1948 350 

175 » » 175 

35 » » 35 
35 » » 35 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Haydar Varır 350 5814 18/7 /1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gene, Milletvekili Fikri Faik 
Güngören 350 350 

T, B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Ethem 
Fehmi Arslanlı : 

Kızı Hayriye Noyanoğlu. 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Fevzi 
Pirinççioğlu : 

Eşi Nebiye 43,75 

175 

43,75 

T. B. M .M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Abdur-
rahman Lemi : 

Eşi Makbule 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Recai 
Bulgurlu : 

Eşi Hâlise 175 

L75 

ı,o 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Hüsrev 
Sami Kızıldoğan : 

Eşi Seniye *' . * 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Urfa Milletvekili Ali Saip 
Eşi Esma Fehime 66,49 

175 

66,49 



- Ç/17 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Derviş Sefunç : 
Eşi Naciye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili İsmail Suphi 
Sosyallıoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin 
Hüsnü Işık " 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem istanbul Milletvekili Arif 
Morlalı : 

Eşi Saniye 87,5,0 
Kızı Fatma 87,50 

5269 15/12/1948 175 

350 

5814 18/7/1951 350 

5269 15/12/1948 87,50 
» » 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ardahan Milletvekili Server 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Sabit : 
Eşi Semiha 
Kızı Kumru 

T. B. M. M. Birinci Dönem îçel Milletvekili Rıza : 
Eşi Habibe 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Esat tleri 

87,50 
87,50 

175 

350 

» 
» 

> 

5814 

» 
» 

» 

18/7/195 

87,50 
87,50 

175 

1 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Ali Rıza 
Ataman 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Hüseyin 
Sabri Dura : 

Eşi Gülsüm 175 5269 15/12/1948 175 

T. B. M. M. Birinci Döneni Batıım Milletvekili Mehmet 
Akif : 

Eşi Meryem 175, 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet 
Çınar : 

Eşi Hatice 
Kızı Zübeyde 

58,34 
58,33 

» 
» 

58,34 
58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Kurutluoğlu t 350 » » 350 



Ç/18 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

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 Arslan Toguz 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Hasip Ak-
süyük : 

Eşi Fatma 20,75 

Dayandı^ kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5269 15/12/1948 87,50 
» » 87,50 

» 350 

5814 18/7/1951 20,75 

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 175 

175 

5814 18/ 7 /1951 350 

175 

T. 'B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Mustafa Hulusi : 

Eşi Hindiye 22,01 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili A bdül-
hamit Hamdi : 

Kızı Hayriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Bekir Sıtkı : 
Eşi Zekiye 175 

22,01 

87,50 5269 15/12/1948 87,50 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Fevzi 
Pirinççioğlu : 

Kızı Nezihe 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem El.âzığ Milletvekili Muhittin 
Çötek : 

Kızı Faika 175 

43,75 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
Orakçıoğlu : 

Kızı Ulviye - 58,33 58,33 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
AyliK Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Rasim Tekin : 
Eşi Fatma Nehiye 175 ^814 18/7/1951 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hüseyin 
Gökçelik : 

Eşi Fatma 87,50 
Kızı Fatma 87,50 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili Mahmut 
Sığnak : 

Eşi Şerife 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili Mehmet 
Emin özserdar : 

Kızı Naciye 175 

5269 15/12/i948 175 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Hüseyin 
Aksu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oltu Milletvekili Yasin Akdağ 350 

350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Yasin 
Kutlu 350 350 

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 Sinob Milletvekili Abdullah : 
Kızı Ayşe 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Sadettin : 
Eşi Meliha 87,50 
Kızı Makbule 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Mustafa 
Darman : 

Kızı Fatma Nigâr * 58,33 
» Fatma Nedime 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Hamza 
Hayati : 

Eşi Feriştah Öztürk 175 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

58,33 

87,50 
87,50 

58,33 
58,33 

175 



Ç / 2 0 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Osman Kadri 
Bingöl : 

Eşi Makbule 87,5,0 5814 18/7/1951 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Ahmet Bilgin : 
Eşi Gül 175 175 

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 

87,50 
87,50 

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 

5269 15/12/1948 175 

58,33 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Eşref Akman: 
Eşi Nefise 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Avni Paşa: 
Eşi Lûtfiye Zaimler 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Mustafa 
Fikri Gücün : 

Eşi Müzeyyen 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili İsmail Şaşa 
Eşi Kâziıne 
Oğlu Özbek 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Abdül-
kadir Kemali : 

Eşi Azime 
Annesi Emine 

175 

175 

5814 18/7/1951 175 

175 

87,50 5269 15/12/1948 87,50 

87,50 5814 18/7/1951 87,50 
87,50 » » 87,50 

58.33 5269 15/12/1948 58,33 
58.34 » > 58,34 



- ç/âl -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun f utarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Abdullah 
Faik Çayıroğlu : 

Eşi Ümmügülsüm 87,50 
Kızı Raziye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Mehmet 
Hamdı îzgi 350 

5269 15/12/1948 87,50 
» » 87,50 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik: 
Eşi Sıdıka 175 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Ahmet 
Ramiz : 

Eşi Şadiye Tan 175 5814 18/7/1951 175 

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 

5269 15/12/1948 175 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Halil Hulki 
Kızı Melike Bayhan , 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Tahir 
Kucur 350 

5814 18/7/1951 175 

5269 15/12/1948 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Hamdi : 
Eşi Lâtife 29,16 5814 18/7/19*1 29,16 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Besim 
Atalay 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Ahmet Hamdi 
Yalman 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Hasan 
Fehmi Ataç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Mazhar Görmen 350 

350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Süleyman 
Sırrı Içöz 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Hüseyin Rauf 
Orbay 350 

350 

350 



Ç/22 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
tutarı 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem istanbul Milletvekili Adnan 
Adıvar 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Rıza Kotan 
Eşi Sidret 87,50 

5814 18/7 /1951 350 

5269 15/12/1948 87,50 

5814 18/ 7 /1951 350 T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Atıf Tüzün 350 

43,75 5269 15/12/1948 43,75 
T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Emin 

Kızı Semiha Tülmelâike 

T. B. M. M. Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili Faik : 
Eşi Hesna öztırak 

T.'B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili M. Feyyaz : 
Eşi Sabıha Üst 

T. B. M. M. Birinci Dönem Biga Milletvekili Mehmet : 
Eşi Hatice Dinç 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekilli Abdülgafur : 
Eşî Naide 
Kızı H. Lâmia 

175 

87,50 

175 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili M. Baha Pars 350 

T. B. M. M- Birinci Dönem Corum Milletvekili A. Dursun : 
Eşi F . Zehra Yalvaç 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili î. Hakkı 
Akgün 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Mtfjetvekili H. Hüsnü 
Orakçıoğlu : 

Eşi Saadet 58,33 
Kızı Sevim 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili İbrahim 
Süreyya, Yiğit : 

Eşi Meliha Yiğit 87,50 
Kızı İnci Candan 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Sadık : 
Eşi Fatma Niğar 87,50 
Kızı Semiha Leman 87,50 

5814 18/7/1951 175 

87,50 

175 

87,50 
87,50 

350 

350 
87,50 

350 

58,33 
58.33 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 
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Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Zeki : 
Eşi Vasfiye Apaydın 43,75 5814 18/ 7 /1951 43,75 
Kızı Leyla 43,75 » » 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir 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 : 
Eşî Saadet Bayazıt 87,50 » » 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Cevdet 
Izrap 350 » » 350 

T. B M . M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Zeynelabi-
din Atak : 

Eşi Nimet 58,34 » » 58,34 
Kızı Leyla 58,34 » » 58,34 

» Nazlı Sevda 58,34 » » 58,34 

T. B\ M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Mustafa 
Cantekin 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Tek 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Fevzi Çakmak : 
Eşi Fıtnat 175 » » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Yusuf 
Kemal Tengirşenk 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Edirne Milletvekili Cafer Tayyar 
Eğilmez 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Atıf Bayazıt 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekili Hacı Muhittin 
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 
Ünlü : 

Eşi Hayriye 175 » » 175 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili îsmet Eker 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem îzmir Milletvekili Hacı Süleyman 
Eşi Ayşe Akgün 
Kızı Emine Bükey 

» Fatma Bilgen 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Hilmi 
özdemir 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Neşet Akkur 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmit Milletvekili Hafjz Abdullah: 
Eşi Makbule Tezemir 175 

5814 18/7/1951 350 

58,34 
58,33 
58,33 

150 

150 

» 
» 
> 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

58,34 
58,33 
58,33 

350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Cemal 
Eşi Bedriye 175 

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 
Kızı A. Sıdıka 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Hamdi : 
Eşi Lûtfiye 
Kızı Müzeyyen 
Oğlu Şahin 

87,50 
87,50 

29,16 
29,16 
29,16 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

87,50 
87,50 

29,16 
29,16 
29,16 

T. B. M. M. Birinci Donem Bursa Milletvekili Emin Erkul 
Seyitoğlu 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Rıdvan 
Hüsrev Gerede 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Milletvekili Yunus Nadi 
Eşi Nazime Abalıoğlu 175 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili M. Ali : 
Kızı Fatma Bilgin 175 » » 175 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili M. Emin : 
Eşi Leylâ Erkut 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Rasih: 
Kaplan : 

Kızı Fatma Kaplan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Bekir Sami : 
Kızı İffet Kundul 

T. B. M. M. Birinci Dönem tçel Milletvekili Yusuf Ziya : 
Eşi Meliha E raydın 
Kızı Saffet Eraydm 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Salâhattin 
Köseoğlu : 

Eşi Nebile 

Aziziye Tabyasına iştirak 'eden Nene Kırkgöz 

Erzurum Mehti Efendi sokak Rifat Topal 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Fahrettin 
Alpay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekil iKâzım Özalp 
T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya MilletvekiliAli Vefa : 

Eşi E. Firdevs Seyhanlı 

Milis Subayı Kara Fatma Savaşkan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili H. Hasan Saka 

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Paçan Köyünden Kaltaban-
oğlu Ahmet Yılmaz 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Esat : 
Eşi Şahende özoğuz 

Arif Necip Kaskatı: 
Eşi Mezkûre Kaskatı 
Kızı Leman » 

175 

175 

175 

87,50 
87,50 

5814 18/7A951 175 

175 

175 

87,50 
87,50 

87,50 

170 

100 

350 

350 

175 

170 

350 

» 

6036 

6154 

5814 

5814 

5269 

6270 

5814 

» 

2/2/1953 

15/7/1953 

21/7/1952 

1/3/1952 

14/12/1953 

15/2/1954 

30/7/1954 

87,50 

170 

100 

350 

350 

175 

170 

350 

100 6228 20/1/1954 100 

175 5269 12/6/1954 175 

130 6229 21/9/1954 130 
70 > » 70 

Mehmetoğlu Mehmet Karaerkek 120 6390 1/4/1954 120 
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Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı No. Tarihi LiraK. 

Kareli Hasan Aydın 170 6396 11/4/1954 170 

Nizip'li Hacı Kasımoğlu Habeş Böler 170 6257 15/2/1954 170 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Topçuzade 
Ali Rıza : 

Kızı Mamure Akyol 175 58İ4 1/3/1952 175 

T. B; M. M.- Birinci Dönem Afyon Milletvekili Hulusi : 
Eşi A. Nüshet Kutluoğlu 175 » » 175 

Bulgaristan muhacirlerinden Zehra Işık 175 6227 20/1/1954 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Rifat Çalıka 350 5814 1/3/1952 350 



G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[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 maddevi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limanı 

ve Zürihde Şark Demiryolları Bankası arasında münakid 4 lata itilâfna-
me ve merbuatmm tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampanı Eksport En-
korporeylet Şirketi arasında akdedilen mukavelenamenin tasdikına dair 
Kanun 

2173 Harb gemilerinin tamiri için Gölcükle tamir limanı ve tersane yaptırıl
ması hakkında Kanun 

2182? Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasma dair olan 1219 sayılı Kanu-
2876^ na eklenen kanun ve eki Kanun 
2510 îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıf zıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlara 

ait Katıun 
2832 Millî Miidafna Vekaleti ile bu Vekalete bağlı teşekküllerde kullanılacak 

yabancı devlet tebaasından mütehassıs ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında Kanım 

2917 Avdın ve şuabatı demiryollarının. tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muame
latına dair 2784 numaralı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 

31321 
41001 
464.91 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüdat icrası-
5959 f na mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 
60891 
6425J 
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 

38131 Diyarbakır istasyonundan Irak ve îran hudutlarına kadar yapılacak de-
4643 f miryolları hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 
5075) 
3395) Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587 \ mesi hakkındaki Kanun ve eki 
3892 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 

mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
Kanun 
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Kanun 

No. 

4643] Demiryolları ve Limanları inşaatı içm gelecek yıllara geçici taahhütlere gi-
5413 [ rişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 
6210J 
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 inşaa«tı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri-
6148$ silmesi hakkında Kanun 
5076] Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
5367 [ yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların Bayındırlık Bakanlığına devri 
5843 f hakkında Kanun 
6213J 
5368 Verem Savaşı hakkında Kanun 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 
5414 İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında Kanun 
5415 Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi baklanda Kanun 
5511^ Gördes kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak mes_ 
5948$ kenler hakkında Kanun ve ek Kanun 
4677? 
-̂ r,-. r 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] 
6192 [ Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
6237J 
5970 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalmması hakkında Kanun 
6128 Yeni Radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 

tevsi ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kında Kanun 

6147 istanbul ve izmir'de birer ceza evi yaptırılması için gelecek yıla geçi
ci taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 

6165 istanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak
kında Kanun 

6181 iltisak ve kavuşak hatları inşaatına dair Kanun 
6059^ Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşaatı için gele-
6373$ cek yıllara sari taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
6409^ Tavas kazasının Heyelana mâruz Kale nahiyesinin yerinin değiştirilmesi 

$ hakkında Kanun 



F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı bölümüne konmuş olan ihtiyat ödeneğin aktanlabileceği 
tertipler] 

1. — Mahkeme harçları 
2. — Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden tahsisatları kalmıyanlar 
3.* — Geçen yıl borçları tertipleri 
4. — Eski yıllar borçları tertipleri. 

M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 8 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Adana Erkek 
» Kız 

Afyon 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa Erkek 

» Kız 
Çanakkale 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
İstanbul Çapa Erkek 

» Çamlıca Kız 
» Erenköy Kız 
» Galatasaray 
» Haydarpaşa 
» Kabataş 
» Kandilli Kız 

İstanbul 
İzmir 

Lisesi 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
i» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ı 

(D 
(D 

Maarif Vekâleti 
Lira 

456 
456 
402 
450 
420 
480 
456 
456 
438 
402 
456 
438 
459 
420 
615 
615 
615 
645 
615 
615 
615 

1 200 
1 200 

Okulun adı 

Eskişehir 
Konya 
îzmir Atatürk 

» Kız 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Bilecik 
Bolu 
îzmir - Buca 
Yalvaç 
Ankara îsmetpaşa 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 

' » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ortaokulu 
» 
» 
» 

Kız Enstitüsü 
İstanbul Kadıköy Kız Enstitüsü 
Erkek Sanat enstitüleri ve Erkek 
sanat okulları 

(1) 
(D 

A 

orta 

Lira 

1 200 
1 200 

522 
522 
438 
420 
456 
438 
,402 
438 
420 
402 
438 
438 
420 
402 
420 
522 
327 
582 
582 

402 

(1) Yabancı dille öğretim yapar. 



N - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 9 

[2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre okul pansiyonlarında 1953 yılı iiçnde kullanılacak 
ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

w 

Memuriyetin nev'i 

Müzakereci 
» 
» 
» 

Yönetir 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 
» 

o. memuru 

Hastabakıcı 
> 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 

Maarif Vekâleti 

Aded 

12 
104 
24 
38 

2 
4 

13 
26 

5 
' 25 

31 
18 
15 
10 
7 

10 
16 
4 
5 

Ücret 

150 
75 
70 
60 

225 
200 
175 
150 
130 
115 
100 

90 
75 

150 
130 
115 
100 
150 
130 

Memuriyetin nev'i 

Hastabakıcı 
» 

Aşçı (Yamağiyle 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hizmetliler 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Hademe 
» 
» 

beraber) 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

Aded 

10 
20 

4 
7 
2 

13 
28 

7 
7 

r-l 

14 
5 

10 
10 
30 
29 
10 

175 
325 

Ücret 

120 
100 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
90 

225 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
90 
75 
60 



H - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 10 

I. Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye (Madde 33) 

Yevmiye 
miktarı 

Lira K. 

A) 
Büyük Millet Meclisi Reisi 75 
Başvekil 75 
Vekiller 50 
Mebuslar 40 
Erkânı Harbiyei Umumiye Beisi 50 

B) Memur ve hizmetliler 
Aylık ve ücret tutarları 1 000 lira olanlar 30 

26 50 
22 50 
19 
16 50 
14 50 
12 
10 50 
9 
7 50 
7 

iz olanlar 6 
C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gdbi 

hesaplananlar (Madde 33 fıkra «b» ) 
Aylık ve ücret tutarları 750 lira olanlar 26 50 

» » » 625 » » 22 
> » » 550 » » 19 50 
> » > 475 » » 17 
» > » 400 » ve daha az olanlar 15 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 

> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

» > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» > 
» » 
» ve da 
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II - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye 

(Madde 34) 

Yabancı memleketlerde yapılacak daimî vazife seyahatleriyle 
muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetliye 
ödeneceık yevmiyeler için tera VeMlIeri Heyetince te&bit olunacak 
miktarlar: 

Yukardaki I numaralı kısmın A işaretli bendinde yazılı olanlar 
için yurt içi yevmiyelerinin en çok 3 misli 

Aylık ve ücret tutarları 1 000 lira olanlıar için yevmiyelerinin 
en çok 4 misli 

Aylık ve ücret tutarları 875 ve 750 lira olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 4,5 misli 

Aylık ve ücret tutarları 625 ve 550 lira olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 5 misli 

Aylık ve ücret tutarları 475 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 5,5 misli 

Aylık ve ücret tutarları 400 lira olanlar liçıin yurt içi yevmiye
lerinin en çok 6,5 misli 

Aylık ve ücret tutarları 350 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 7 misli ^ 

Aylık ve ücret tutarları 300 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 7,5 misli 

Aylık ve ücret tutarları 250 ve 225 lira olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 9 misli 

Aylık ve ücret tutarları 200 lira ve daha az olanlar içıin yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 10 misli olabilir. 

İÜ - Yurt içinde yer değiştirme masrafı (Madde 45) 

Kilometre veya deniz 
anili başına verilecek 

miktar 
A 

Aile efra-
Şahısları dmdan her 

için biri dçin 

1. Aylık veya ücret tutarları 475 lira 
veya daha fazla olanlar 20 kuruş 5 kuruş 

2. Aylık veya ücret tutarları 475 lira
dan az olanlar 15 > 5 » 
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IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde 50) 

[1] SAYILI CETVEL 

Orman Umum Müdürlüğünün 50 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı 
fıkralarında gösterilen teknik memur ve hizmetliler 

Alacağı gündelik 
tazminat miktarı 

Maaşı 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

Aylık tutarı 

175* 
200 
225 
250 
300 
350 
400 
475 
550 
625 
750 

Lira 

5 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
15 

K. 

50 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 

[2] SAYILI CETVEL 

Maaş veya Tazminat 
Asli maaş ücret tutarı yevmiyesi 

Lira Lira Lira K. 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

175 
200 
225 
250 
300 
350 
400 
475 
550 
625 
750 

5 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
15 

50 
50 
,50 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
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[3] SAYILI CETVEL 

Tazminat 
yevmiyesi 
Lira K. 

1 — 50 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen 
tapu ve kadastro memur ve hizmetlileri 
a) Gezici kadastro hâkimleri 11 00 
b) Müdürler, teknisiyenler, kontrol memurları, 

fen âmir ve memurları, tasarruf azaları ve 
posta tapu memurları 7 00 

c) Teknisiy en yardımcısı, fen memur muavinleri 
ve diğer memur ve hizmetliler 5 00 

2 — 50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar: 
a) Aylık veya ücret tutarı 625 lira olanlar 10 00 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

50] 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

lar 

» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

550 > 
475 » 
400 » 
350 » 
300 » 
250 > 
225 ve 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

daha az olan-

nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı olanlar: 
Aylık ̂  

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

olanlar 

veya 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

ücret tutarı 875 lira olanlar 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

750 » 
625 » 
550 » 
475 » 
400 » 
350 » 
300 » 
250 » 

» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 

ve daha aşağı 

9 
8 
7 
6 
5 
5 

4 

14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

5 

50 
50 
50 
50 
50 
00 

50 

50 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
50 

00 

V - 3135 sayılı Kanun mucibince verilecek harcırah (Madde 58) 

Senelik 
Lira 

Harcırah Kanununun 58 nci maddesinde yazıl* 
olanlar 9 600 



L - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 11 

[1951 Bütçe yılı içinde kuHanılmıyacak memur kadrolan] 
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D. Memuriyetin nev'i 

6 Raportör 
10 Neşriyat memuru 

Başve 
Aded Maaş 

1 70 
1 35 

dcâl 
D. 

12 

et 
Memuriyetin nev'i 

Arşiv memuru 

Aded Maaş 

2 25 

Basın-Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Ankara Radyosu Müdürlüğü 

5 Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) 

6 > » » 

6 
6 
8 
8 

13 
5 

7 
8 

Umum Müdürlük 

Şube müdürü 
» » (İhtisas yeri) 

Raportör 
Raportör (İngilizce veya Fran
sızca bilir) 
Memur 
Mütercim (İngilizce veya Fran
sızca bilir) 
Mütercim 

> 

1 
1 
3 

1 
2 

1 
4 
4 

70 
70 
50 

50 
20 

80 
60 
50 

İstanbul Radyosu Müdürlüğü 

8 İdari işler şefi 1 

80 
70 

50 

Türk Haberler Bürolan ve Bastn Ataşelikleri 
* 

5 Haberler bürosu müdürü (İhti
sas yeri) 1 80 

7 Basın ataşesi (İhtisas yeri) 1 60 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

7 Muamelât ve muhaberat şubesi 
müdürü 

7 Meteoroloji başmemuru 
60 
60 

VİLÂYETLER 

5 Meteoroloji müdürü 
12 Asistan 

2 
34 

80 
25 
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D. Memuriyetin nev'i 

12 îmam - Hatip 
13 » » 

Diyanet işleri Reisliği 
Aded Maaş 

150 25 
250 20 

D. Memuriyetin nev'i 

14 îmam - hatip 

Aded Maaş 

400 15 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

6 
7 
8 
8 
9 

7 
8 
9 

MERKEZ 

Müfettiş 
» 

Fen kontrolörü 
idare » 
Fen memuru 

VİLÂYETLER 

Grup tapu sicil müdürü 
Kontrol memuru 

> » 

1 
1 
1 
1 
2 

2 
3 
1 

70 
60 
50 
50 
40 

60 
50 
40 

10 
12 
7 
8 

9 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 
13 
14 

Kontrol memuru 
Tetkik » 
Arazi kadastrosu müdürü 

» » » 

» » » 
Kontrol memuru 

» » 
» » 

Kadastro teknisiyeni 

» » 
Teknisiyen yardımcısı 
Sicil kâtibi 

» » 

1 
1 

14 
15 

5 
24 
38 
48 

125 
175 
40 

340 
64 
34 

35 
25 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
15 
20 
15 

Toprak ve Iskan işleri Umum Müdürlüğü 

7 
4 
5 
6 
7 
8 
8 

11 
12 

MERKEZ 
Hukuk müşaviri raportörü 
Teknik işler başkanı 
Mühendis (ihtisas yeri) 
Mimar 
Fen memuru 

» » 
Şube müdür yardımcısı 
Memur 

» 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

60 
90 
80 
70 
60 
50 
50 
30 
25 

9 
10 
11 
13 
14 
9 

10 

Şef 
» 

Memur 
» 
» 

VİLÂYETLER 

Fen memuru 
» » 

1 
5 
1 

10 
20 

5 
11 

40 
35 
30 
20 
15 
40 
35 
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Adiliye Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 Memur 
13 » 

1 
1 
1 
1 

50 
35 
30 
20 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

13 

11 

VİLÂYETLER 

îcra memurları 

Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdürü 
Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdür muavini 
Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi kâtibi 
Hâkim adayı 

1 

1 

1 
77 

80 

70 

20 
30 

Dahiliye Vekâleti 

Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 

9 Büro şefi 1 40 

2 

12 

14 

10 
11 
12 
13 

MERKEZ 

Müsteşar 1 

özel Kalem Müdürlüğü 

Memur 2 

Hukuk müşavirliği 

Kâtip 1 

Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 1 
İkinci » 1 
Memur 1 
Kâtip 7 

125 

25 

15 

35 
30 
25 
20 

1 

13 
14 

6 
13 

13 
14 

12 
13 

Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

İtfaiye mütehassısı 
Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Kâtip 
» 

Gereç Müdürlüğü 

Memur 
Kâtip 

2 
1 

1 
3 

1 
4 

1 
2 

20 
15 

70 
20 

20 
15 

25 
20 

VİLÂYETLER 

14 Nahiye tahrirat kâtibi 156 15 
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Emniyet Umum Müdürlüğü 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
»Jt tt İB S it ' 

2 Mütehassıs müşavir 
5 Enstitü mütehassıs muavini 
7 Şube müdür muavini 

13 Nezarethane memuru 
13 S. 4. muamelât » 
14 S. 5. muamelât » 
7 Lâboratuvar şefi muavini 
8 Fotoğrafçı 
8 S. 4. emniyet müdürü 
8 Em. Mf. Muavini 
9 » » » 

11 2. S. Muamelât memuru 
12 3. S. » » 
13 4. S. » » 
8 Hali polis mütehassısı 

Aded 

m *J -*» *» ra 

2 
1 
1 
1 
4 

49 
1 
1 
3 
8 

15 
5 
5 
7 
1 

Maaş 

f * ' •• 

125 
80 
60 
20 
20 
15 
60 
50 
50 
50 
40 
30 
25 
20 
50 

D. 

7 
8 
9 

10 
11 
7 

., 8 
9 

6 
7 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen 
» 
» 
» 

öğretmen 
Başhekim 
Ilekim 
İstanbul Polis Okulu 
müdürü 

dâhiliye 

Muhabere uzman yardımcısı 
S. 3 emniyet müdürü 
S. 1 emniyet âmiri 
S. 2 » » 
Başkomiser 

» 
Başkomiser muavini 
Polis memuru 

» » 
» » 

Aded 

2 
5 
5 

11 
16 
1 
4 

1 
1 
2 
7 
7 

15 
36 

149 
300 
300 
180 

Maaş 

60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 

40 
70 
60 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

2 Birleşmiş Milletler nezdinde 
daimî delege 

5 Müşavir 

Hariciye Vekâleti 
2 

1 
2 

125 

125 
80 

6 
9 
9 Seferberlik müdürü 

10 

17 
5 
1 

20 

70 
40 
40 
35 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

Maliye Vekâleti 
11 İkinci mümeyyiz 

8 
9 

12 

Seferberlik müdürü 
» şefi 

Memur 

1 
1 
1 

50 
40 
25 

Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 

Muhasebat Umum Müdürlüğü 

7 Mülki sayman 
8 » » 

10 ı» » 1 nci mümeyyiz 
12 Mülki saymanlık memuru 
13 > » » 
10 » » veznedarı 
11 » » » 

30 

2 
1 
1 
2 
7 
2 
2 

60 
50 
35 
25 
20 
35 
30 



D. •Memuriyetin nev'i 
— L/6 

Aded Maaş D 

4 
5 
6 
7 

5 
9 

Hesap Uzmanları Kurulu 

Başhesap uzmanı 
Bilinci sınıf hesap uzmanı 
İkinci » > » 
Üçüncü > > * 

Elçilikler Maliye Müşavirliği 

Müşavir 
Memur 

6 
15 
10 
10 

1 
1 

90 
80 
70 
60 

80 
40 

Maliye Okulu Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 öğretmen 

80 
35 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 
5 
6 

VİLAYETLER 

Muhakemat Memurları 

Muhakemat müdürü 
Bölge muhakemat müdürü 
Avukat 

7 
4 
1 

80 
80 
70 

İstanbul Borsası ve Osmanlı Bankası Komiserliği 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

2 

6 

10 
11 
12 
13 

5 

MERKEZ 

Meslekî ve teknik öğretim müs
teşarı 

Yayın Müdürlüğü 

Uzman 

VİLAYETLER 

Maarif daireleri 

Mümeyyiz 
o» 

Başkâtip 
Kâtip 

Maarif Vekâleti 

1 

1 

8 
10 

5 
20 

Riyaseticumkur Filârmonik Orkestrası 

Âza 5 İ 

125 

70 

* 

35 
30 
25 
20 

25-80 

11 

5 
6 
7 
8 
9 
9 

11 

6 

İlköğretim müfettişleri 

Müfettiş 20 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

öğretmedi 7 
» 7 
» 12 
> 7 
» 2 

Asisrtan 31 
> 34 

Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
Müdür 1 

İlkokullar 

30 

80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

70 

Ücret 

Başöğretmen 6250 10 
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Nafıa Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

6 Müfettiş 
8 » 

10 Şef 

1 70 
2 50 
1 35 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 
8 » » veya yük

sek mimar 2 50 
7 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 1 60 

70 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş fen memura 1 40 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinatör 1 40 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 1 30 

Tetkik Müdürlüğü 

8 
11 

9 
10 
10 
10 
13 
13 

Müdür muavini 
Memur 

Demiryollar Fen Heyeti 

istimlâk müfettişi 
» fen memuru 

Ressam 
Kâtip 
Sipariş memuru 
Ayniyat hesap memuru 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

50 
30 

40 
35 
35 
35 
20 
20 

8 
12 

5 
12 
13 
7 
9 
9 

Şef 
Memur 

Neşri\ 

Müdür 
Memur 
Kâtip 
Neşriyat âmiri 
Müze memuru 
Mütercim 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Yapı ve İmar İşleri Dairesi Proje Bürosu 

9 Ressam 2 40 

Tesisat Bürosu 

7 
9 

12 
13 

Kalorifer mütehassısı 
Tesisat ressamı 

Muamelât Kısmı 

Muamelât memuru 
> > 

1 
1 

2 
1 

60 
40 

25 
20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi Fen 
Heyeti 

5 Elektrik mühendisi (yüksek mü
hendis veya mühendis) İhtisas 
yeri 

5 Yüksek mühendis 
6 Yüksek mühendis 

Tarife Hesap Tetkik Heyeti 

6 Murakıp 
10 Şef 

Muamelât Müdürlüğü 

12 Memur 
8 Tetkik şefi 
8 Kontrol şefi 

1 
1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 

80 
80 
70 

70 
35 

25 
50 
50 

Zatişleri Müdürlüğü okullar "bürosu 

1 50 
1 25 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
25 
20 
60 
40 
40 



D. Memuriyetin nev'i 
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Aded Maaş D. 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memuru 
13 Memur 

13 Kâtip 

Evrak Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

Yapı ve İmar l§leri Reisliği 

12 Fen memuru veya desinatör 3 

50 
35 
35 
20 

20 

25 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükleri 

5 Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 80 

Memuriyetin nev'i 

6 Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

8 tstimlâk baş fen memuru 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis veya mühendis) 
8 Kısım şefi 
9 istimlâk kısım şefi 
9 İstimlâk fen memuru 
9 Fen memuru 

10 Ressam (ihtisas yeri) 
11 Ressam 
9 Başkâtip 

11 Ambar kâtibi 

Nafıa şirket ve müesseseUri komiserlikleri 

6 Komiser 
7 » 

12 Kâtip 

Aded* 

1 
1 

1 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
2 

iserlikl 

3 
1 
7 

Maaş 

70 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
35 
30 
40 
30 

sn 

70 
60 
25 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Ekonomi Kısmı 

Tetkik Kurulu Reisliği 

4 Uzman 
5 > 
6 Şube müdürü 
8 » » muavini 
6 Ressam 
7 » 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci hukuk müşaviri ] 

Sanayi İşleri Umum Müdürlüğü 

8 Şube müdür muavini 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 > müfettişi 
6 » » 
7 Sanayi kontrolörü 
8 » » 

90 
80 
70 
50 
70 
60 

100 

50 
90 
80 
70 
60 
50 

6 Raportör 
8 » 
7 

1 
3 
1 

70 
50 
60 

Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü 

4 
6 
8 
7 

Küçük sanat başmüfettişi 
> > müfettişi 

Şube müd.ür muavini 
Ressam 

1 
1 
2 
1 

90 
70 
50 
60 

Maden İşleri Umum Müdürlüğü 

Mühendis 

Ressam 

Yaym Müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Ressam 

80 
70 
60 
60 

80 
50 



D. Memuriyetin nev*i 
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Aded Maaş D. 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 Müdür 

Kâğıt İsleri Müdürlüğü 

8 Müdür 

Diğer Merkez memurlart 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 

VİLÂYETLER 

4 Bölge ekonomi müdürü 
5 > > > 
5 » » » muavini 

(istanbul) 
6 » » » muavini 
6 Hukuk müşaviri 

10 Birinci mümeyyiz 

Ticaret Kısmı 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü 

8 Raportör 
6 Şube müdürü 
9 Raportör 

Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü 

5 Müşavir 
6 Şube müdürü 
8 Raportör 

Standardk<uyen Müdürlüğü 

5 Mücavir 
8 Raportör 

70 

50 

35 
30 
25 

90 
80 

80 
70 
70 
35 

3 
1 
1 

50 
70 
40 

1 
3 
1 

80 
70 
50 

80 
50 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 

Zati§leri Müdülüğü 

8 Müdür muavini 

Levazım Müdürlüğü 

7 Müdür 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür 

50 

50 

60 

50 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

8 Raportör 1 
I 

I Merkez Dairelerinin müşterek memurlart 

10 Mümeyyiz 1 
11 inceleme memuru 1 

Dış kuruluş memurlart 

10 Ticaret müşavirliği veya ata* 
şeliği kâtibi 5 

VİLÂYETLER 

4 Mmtaka ticaret müdürü 1 
5 » 9 > 1 
6 > » » 3 
7 Raportör 2 
8 > 5 
9 > 1 

10 Mümeyyiz 1 
11 inceleme memuru 2 
12 Memur 2 
13 > 4 
8 BaşkontroTör, kontrolör yar

dımcısı veya kontrolör 2 

50 

35 
30 

35 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

50 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Sıtma Savaş Umum Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 1 80 

Sağlık Propagandası ve TibM İstatistik Umum 
Müdürlüğü 

5 Umum müdür muavini (tabip) 80 

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 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen 1 50 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
70 
30 
35 
25 
25 
20 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Yatılı Tıp öğrenci Yurdu 

(Ankara) 

Boğum ve çocuk hakim evleri 

7 Doğum mütehassısı (Köy ebe 
mektepleri için) 9 

Seyyar sıtma hastahaneleri 

13 Sağlık memuru 5 

Frengi Savaş Kurulları 

14 Gezici sağlık memuru 30 

Trahom Savaş Kurulları 

5 
7 

10 
10 
12 
12 
13 
14 
13 

7 
8 

12 
13 

Müdür 
İdare tabibi 

> » 
Yönetim memuru 
Mutemet ve satınalma memuru 
Ambar memuru 
Depo » 
Kâtip 
Dosya memuru 

Sağlık Memurları Okulu 

Müdür 
öğretmen 
Yardımcı öğretmen 
Mutemet ve satınalma memuru 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
3 
1 
1 

80 
60 
35 
35 
25 
25 
20 
15 
20 

60 
50 
25 
20 

60 

20 

15 

12 
13 
14 

14 

VİLÂYETLER 

Sağlık memurları 

İkinci sınıf sağlık memuru 
Üçüncü » » > 
Diplomasız » » 

Sıhhat İşleri Kâtipleri 

Üçüncü sınıf kâtip 

10 
45 
15 

25 

25 
20 
15 

15 

14 

7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 

Sağlık memuru 

Hemşire 
» 

Hemşireler 

» yardımcısı 
» » 

15 

45 
60 
65 
29 
20 
80 

100 

15 

60 
50 
40 
35 
30 
20 
15 



Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
D.. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 
14 Muhafaza memuru 199 15 

D. Memuriyetin nev'i 

14 Muamele memuru 

Aded Maaş 

42 15 

Ziraat Vekâleti 
Pamuk î§leri Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

9 Tercüman 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Şef 
11 Grafik memuru 
13 Kâtip 

Zati§leri Müdürlüğü 

8 Mütehassıs 

40 
20 

80 
35 
30 
20 

50 

10 Şef 
14 Kâtip daktilo 

13 Kâtip 

Levazım Müdürlüğü 

Pamuk isleri Müdürlüğü 

35 
15 

20 

5 
L7 
1 

25 
20 
15 

Vilâyetler Kuruluşu 
12 ikinci sınıf 'kontrol memuru 
13 Üçüncü sınıf kontrol memuru 
14 Grafik memuru 

Ziraat Alet ve Makineleri Okulu ve Makinist 
Okulları 

14 Teknisiyen 1 16 

Münakalât Vekâleti 
MERKEZ 

Ba§mü§avirlik 

6 Müşavir 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Memur 

özlük İsler ve Kütük Müdürlüğü 

11 Memur 
12 Memur 
13 Kâtip 

70 

25 
20 

80 
25 
20 

Seferberlik Müdürlüğü 

10 Şef 
11 Memur 

Tayım Müdürlüğü 

8 Tercüman 
11 Memur 

Hukuk Müşavirliği 

5 3 ncü hukuk müşaviri 
7 Hukuk müşaviri' yardımcısı 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

5 Uzman 1 

35 
80 

60 
20 

80 
60 

80 



D. Memuriyetin nev'i 
— L/12 

Aded Maaş D. 

13 Memur 1 20 

Sivil Havacılık Dairesi Reisliği 

5 Uzman (Hava seyriseteri) 1 80 

Liman ve Denmşjeri Dairesi Reisliği 

12 Memur 1 25 

Levazım Müdürlüğü 

Kâğıtişleri Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Kâtip 

12 Memur 
13 Kâtip 

VİLÂYETLER 

12 7 nci sınıf liman başkanı 
10 1 nci sınıf denet memuru 
13 Memur 

X 25 
1 20 

1 25 
1 20 

1 25 
1 35 
7 20 

Memuriyetin ner'i Aded Maaş 

Gemi Sörvey Kurulu 

2 nci sınıf uzman 
3 ncü > > 
4 ncü » » 

Komiserlik 

6 Demiryolu komiseri 

Yüksek Denizcilik Okulu 

(öğretim Şubesi) 

4 Tatbikat gemisi kaptanı 
5 » » birinci zabiti 
5 » » başmakinisti 
6 » » ikinci makmisti 

10 » » levazım şefi 
10 » » sağlık memuru 

Kurslar Şubesi 

70 
60 
50 

70 

9 Kütük şefi 

90 
80 
80 
70 
35 
35 

40 

Danışmanhk 
6 Raportör 

İşletmeler Vekâleti 
I 

Etüd ve Plân Kurulu Reisliği 

İstetmeler Dairesi Reisliği 
6 Baportör 

70 

70 

6 Raportör 
7 Bessam 

70 
60 



O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde— 12 

[Ordu ihtiyacı için MiUÎ Savunma mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların asgari beden ölçü
leri ve ortalama fiyat cetveli] 

Yüksekliği Göğüs çevresi Ortalama 
Hayvanın hizmeti 

Süvari sâf bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 
Sahra lop (dip) ağırlığı (en aşağı 500 kilo) 
Dağ top 
Süvari makineli tüfek beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Makinelitüfek koşumu 

» » 
Mekkâri 

» 
Top koşumu mandası 
Nakliye koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu öküzü 
Deve 
Eşek 

Nev'i 

Beygir 
» 
» 
» 

Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 

1,43-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 

1,30 
1,30 
1,30 

Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

fiyat lira 

643 
562 
436 
778 
667 
487 
397 
507 
476 
552 
374 
469 
583 
420 
477 
385 
570 
144 



P - Cetveli 
Bütçe Kamum : Madde — 12 

[Motorlu taşıtlar ortalama alım değerleri] 

Motorlu aracın cinsi 

Motosiklet 
Cadde binek otosu (küçük) 

» » » (büyük) 
Arazi binek otosu (station vagpn) 
Arazi binek (küçük) 
Cadde kamyon 
Arazi kamyon 

Ortalama 
fiyat lira 

3 500 
25 000 
35 000 
24 000 
11 500 
30 000 
40 000 

Motorlu aracın 

Arazi oto traksiyon 
Ziraat traktörü 
Otobüs (37 kişilik) 
Benzin tankı 
Arazör 

cinsi 

Seyyar tamir otosu (komple) 

Ortalama 
fiyat lira 

50 000 
25 000 
75 000 
70 000 
80 000 

150 000 



R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 13 

[Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül] 
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Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
îşteh el çektirilenlerin maaşları bu tertipten ödenir. 
Teşkilât kanunlarındaki hükümlere veya Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesine istinaden merkez memurlarınd,an kadrosiyle vilâyetlerde galıştırılanlarm maaşları vi
lâyetler1 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. 
6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat 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. 
6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da 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. 

6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten 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. 

6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11. — Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
İnşa edilmekte olan yeni Meclis binasının bahçe amelesiyle işçilerinin ücretleri de bu tertipten 

ödenir. (Büyük Millet Meclisi). 
6gll sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir, 
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Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak lam • • yardımlar 

Madde 11 — Merkez memurları çocuk zammı 
Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 

ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu* tertipler için de uygulanır. 

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 yardımı 
Madde 32 — Vilâyetler memurları ölüm yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler içinde uygulanır. 

Fasıl 3Q1 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 10 -

Normlarına göre kırtasiye tertibine giren her 
çeşit kâğıtlar 
Sünger kâğıtları 
Karbon kâğıtları 
Milimetrelik kâğıtlar 
Mumlu kâğıtlar 
îmza kartonları 
Dosya gömlekleri 
Musannifler 
Klasörler 
Her çeşit kurşun ve renkli kalemler 
Kalem uçları 
Tirilin 
Çelik imza kalemi 
Kalem sapları 
Her çeşit mürekkepler 
Korenkting (Mumlu kâğıtta yazı tashihi için) 
Cetvel tahtası 
Her çeşit ve her boy zarflar 
Bloknotlar ve bloknot mahiyetindeki el defter
leri, kartvizit kâğıtları, etiketleri 

Kırtasiye 
Hesap makinesi kâğıdı 
Kartonlar 
Süngerlik ve süngeri 
Zarf açacağı 
iğne 
Eaptiye 
Harita çivisi 
Mürekkep, kurşun kalem ve makine lâstikleri 
Zamk, kola ve fırçaları 
ilaptiye makinesi teli 
Istampalar 
Mühür mumu 
Tebeşir 
Evrak ve kırpıntı sepetleri 
Yazı, hesap, teksir ve benzeri makinelerin yağ 
ve fırçaları 
Yazı makinesi şeritleri 
Harita muşambası 
Yukarda yazılı olanların benzerleri 
Bunların nakil ve anbalâj üeretleri 
ilân üeretleri 

Masa ve camları 
Koltuk ve kanepe 
Sandalye 
Minder 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 20 — Döşeme 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Maadde 20 — Döşeme 

Dolap 
Etajer 
Paravana 
Abajur 



R/4 — 
Gece lâmbası 
Sumen 
Sigara tablası 
Masa takvimi altlığı 
Halı ve masa örtüleri 
Yer muşambaları 
Masa muşambaları ve örtüleri 
Paspas 
Perde 
Vantilatör 
Masa lâmbası 
Korniş 
Duvar ve masa saatleri 

Buz dolapları 
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 
îlân ücretleri 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 30 -

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 makinel'eri 

Demirbaş 
Yazı takımı, hokka veya mürekkepli kalemi*? 
Zımba makinesi 
Numaratör 
Soba 
Lüks lâmbası» 
Gaz lâmbası 
Fener 
Kâğıt kıskacı 
Yukarda yazılı olanların benzerleri olup hiz
metin ifasının zaruri kıldığı eşya ve vasıta
larla yangın söndürme cihazları da buradan alı
nır. 
Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri ve 
ilân ücretleri. 

Şehir suyu bedeli 
îçme suyu bedeli 
Ayrıca masraf tertibi olnuyan ilânlara ait üc
retler 
Hamal ücreti 
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 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Binaların bahçelerinde muvakkaten çalıştırılan 
işçi yevmiyeleri ve bahçe tanzim bedelleri 
2651 sayılı Kanun gereğince inzibat erlerine 
maktuan verilecek paralar 
Su saati bedeli 
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 
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Çivi, vida 
Çeşme muslukları 
Yer ve tavan fırçaları 
Çuval 
Süpürge 
Müstacel ahvalde kullanılmak üzere alman sağ
lık malzemesi ve ilâç bedeli 
Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde tören 
masrafları 
Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde misafirle
rin izaz, ikram, buket ve çelenk masrafları 
Kalaycı ücretleri 
500 lirayı geçmiyen sıva, badana, küçük tamir 

ve zil tesisatı ile pencere ve kapı camları mas
rafları 
Ayrıca tertibi bulunmıyan bütçelerde nakil 
masrafları 
Hasır bedelleri 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtımızda çalıştı
rılan hizmetlilere bulundukları memleketin ka
nun ve âdetlerine göre iş veren sıfatiyle veril
mesi gereken sigorta primleri, tazminat, ikrami
ye ve benzeri paralar 
Diyanet İşlerinin mevlût, mukabele masrafları 
ve buna mümasil harcamalar, mahya kurma, 
mahya proje ve müsabaka masrafları 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro maerafları 
Madde 50 — Aydınlatma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 50 — Aydınlatma 

Bürolarda istihlâk olunan her çeşit elektirik cere
yan bedeli 
Aydınlatma maksadiyle kullanılan petrol ve ha-
vagazi bedeli 
Ampul 
Mum 
Lâmba şişesi ve fitili 
Lüks lâmbası şişesi ve gömleği 

Elektrik ve havagazi saati bedeli 
Ayrıca onarma tahsisatı bulunmıyan dairelerin 
aydınlatma maksadiyle kullandıkları elektrik ve 
havagazı tesislerinin yapım ve onarımı 
Aydınlatma işlerinde kullanılan makinelerin 
petrol, benzin, mazot, yağ, odun ve kömür pa
raları 
Bu tertibe dâhil eşya ve maddelerin nakil 
masrafları 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 60 — Isıtma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 60 

Isıtma maksadiyle kullanılan odun, her çeşit 
kömür, petrol, mazot, havagazı ve sair yakacak 
mevat bedeli. 

- Isıtma 
Kaloriferlerin işletme malzemesi ve 500 liraya 
kadar kalorifer tamirleri 
Bu tertibe dâhil maddelerin nakil ücretleri. 
Bu tertibe dâhil maddelerin ilân ücretleri. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Evrak ve defterlerin mubayaa, yaptırma ve cilt 
ücret ve masrafları 
Normlarına göre bu tertibe giren kâğıtların 
mubayaası. 

Resmî dairelerce bastırılan antetlerin baskı üc
ret ve masrafları 
Harita kâğıtları ve benzerleri nakil ücretleri ve 
ambalaj masrafları 
îlân ücretleri. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilât memur ve hizmetlilerinin maaş ve ücretleriyle her nevi bü* 
ro masraflarının, harcırahlar ve katılma paylarının Carice gönderilmesine; icabında geri getiril-
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meşine ve könsolcfâlukâârcaı gönderilen varidatın ve sair paraların getirilmesine mütaaİlik her 
türlü banka masrafları ve bunların gerektirdiği posta ve telgraf ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Telefon masrafları 

Telefon abone ve mükâleme bedelleri. 
Telefon tesis masraf ve ücretleri (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir.) 
Telefon tesisatı onarma masrafları. 
Telefon makinesi mubayaa bedeli (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenir). 
Telefon santralı mubayaa ve tesis bedeli (yeni inşa olunan binalarda inşaat tertibinden öde

nir). 

Fasıl 305 — Kira bedeli ^ ^ 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
Bilûmum gayrimenkullerin kira bedelleri, mukaveleleri gereğince Ödenecek diğer masraflar 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 20 — Murahhas vazife harcırahı 

Yurt içindeki vazife harcırahları 
Terfi ve ordu sicil yönetmeliğine, veya hususi emirle muayene ve imtihan için celbolunacak as

kerî personelin harcırahları bu tertipten ödenir. 
Daimî vazife ile ecnebi memleketlerde bulunan personelin muvakkat vazife harcırahları 
Ayrıca devir ve teftiş harcırahı bulunmıyan bütçelerde müfettişler dışındaki memurların devir, 

teftiş ve tahkikat için gerekli harcırahları 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Kongre ve konferanslarda 4489 sayılı Kanuna göre staj için gönderilenlerin dışında, muvakkat 

bir vazife ile veya inceleme maksadiyle, ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu 
tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 
1 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, memlektimize geliş, dönüş ve memleket içinde seyahat harcı
rahları ve anlaşmaları gereğince ödenecek sair masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
201 nci bölümün kadroya ait hükmü aynen uygulanır. 
Tebdilhava maksadiyle gönderilen subay ve askerî memurların harcırahları bu tertipten öde-
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fasîl 309 — Taşıt masrailari 

îşletme masrafları 
Her nevi akar yakıt ve yağlar 
Lâstiklerin yenilenmesi 
Plâka resmi 
Mevcut olduğu takdirde radyo abone ücreti 
Diğer vergi ve resimler 
Patinaj zinciri 
Temizlik malzemesi 

Fasıl 309 — Onarma masrafları 
İşletmede sayılanlar dışında kalan bilcümle masraflar bu tertipten Ödenir. 

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 masrafları (İktisadi İşbirliği) 
Madde 30 — Ecnebi elçilerle konukları ağırlama masrafları (Hariciye) 

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 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
% Madde 30 — Geri verilecek paralar 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Cari yıl hariç olmak üzere evvelki yıllarda fuzulen varidat kaydolunan paralar bu tertipten 

ödenir. 
Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayi Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek harç, 

resim, vergi ve her türlü masraflar, hakem, ilân ücretleri, umumi bütçeye giıren daireler içim ve karşı 
olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflar üzerine sonuçla
nan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenilen mahkeme masrafları. 

Fasıl 409 — Muayyenat 
Madde 10 — Tayuıat 

v Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşesi icabedenlerin yiyecek maddelerinin satmalma, 
imal, istihsal, muayene ve tahlil, muhafaza ve tevzi masraflariyle bu maksatla alınacak zarflar, 
bunların onarma, sigorta masrafları, 
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Gıda maddelerinin tecrübe ve tatbikat masrafları. 
Etlik hayvanların bakımı ve barındırma masrafları ile çoban ücret ve masrafları. 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacek taşıma masrafları. 
Ekmek ve yemek pişirme işlerinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat bedelleriyle, tamir 

masrafları. 
îaşe yapan birlik ve müesseselerin yiyeceğe ilişkin su sarfiyatı bedelleri. 
Fırın, mutfak, kiler ve bulaşıkhanelerin 1 000 liraya kadar olan küçük tamirleri. 
Lüzumu halinde kullanılacak aşçı, hamurkâr, pişirici ve işçilerin gündelikleri ile sigorta prim 

ve tazminatları. 
Kablarm 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 takdirde ekmek odunu. 
Yukardaki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 
Yemek masa, sıra ve örtüleri satmalma ve onarmaları 
Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci 

maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsup' edilen müddet kadar (yani âzami 3 ay) 2717 sayılı 
Kanuna göre tahakkuk eden yiyecek istihkakları. 

Madde 20 — Yem 
Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşe edilmesi icabeden hayvanlar (Tayinattan alındığı 

cihetle tuz hariç) için gereken bütün maddelerin satmalma imal, istihsal, muayene, muhafazası mas
rafları ile bu maksatla alınacak zarflar ve bunların onarma ve sigorta masrafları 

Yem 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 satmalma 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 haymnlar, as

kerî binalar, müesseseler, orduevi, askerî gazinolar ve rıhtımda bulunan gemiler için ktHanılacak 
elektrik cereyanı bedelleri ile, tenvir, teshin, ekmek ve yemek pişirme (ekmek imal edilmiş olarak 
alındığı takdirde ekmek yakacağı da tayinattan ödenir) işleri için gerekli yakacak maddelerinin 
mangal, soba ve boruları ile teferruatının, lâmba, lüks lâmbaları, fener ve ampullerin satmalm-
ması, istihsali, muayene ve saklanması 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 
Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci 

maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsup edilen müddet kadar (yani âzami 3 ay) 2717 sayılı 
Kanuna göre tahakkuk eden yakacak istihkakları. 
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Fasıl 410 — Askerî malzemeler 

Madde 10 — Giyecekler 
Kanun, nizamname ve yönetmeliklere 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, vasıta, malzeme, tesisat masraf

ları ile bunların onarımı, + 
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 levazım müesseselerin yangın söndürme alet ve cihazlarının satm

alına 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, tekfin ve defin masrafları. 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi ücretleriyle iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazmi

natları -• - • i. - v ^ 
Ambarların elektrik sarfiyat bedelleri ili bin liraya kadar olan tamir bedelleri. 
Yukarıki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. 
Boru, trampet ve muzika aletleri alım, onarım ve bakimi. 
Bayrak ve sancak. 

Madde 30 — Muytabiye 
Her çeşit nalbandiye, muytabiye ile ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği vasıta .ve malzemele

rin 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 malzeme ve vasıtalar karşılığı 
Kadrosunda nalbant bulunmıyan birlik ve kurum hayvanlarının nallama ücretleri 
Yukarıki işlerde lüzumunda kullanılacak işçi ücretleriyle; bunların sigorta, prim ve tazminatları 
Ambar ve müesseselerin bin liraya kadar olan onarma masrafları 
Yukarıki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 

Fasıl 411 — Harb malzemeleri, teçhizat, tahkimat masraflariyle çeşitli malzemeler 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-
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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 aletleri malzeme ve teçhizatının deneme ve muayeneleriyle ügili 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 pullanılacak mahrukat 
Askeri 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, yaptırılması ve muhafazasiyle 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 talimatname, defter, 

cetvel ve sairenin satmalma bedeli ile tabı, teksir ve tercüme masrafları. 
Tarif name ve talimatnamelerin 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 vasıta ve malzemelerin imal, onarım ve bakım müessesele

rinin her türlü işletme masrafları. 
Harbiye ayniyatı muhafaza edilen depo, ambar ve cephaneliklerin 5 000 lirayı geçmemek üzere 

yapılacak onarmaları. 
Ordu donatım fabrika, atelye ve diğer iş yerlerinde çalışan işçiler dışında, yukarıki hizmetlerde 

kullanılacak muvakkat işçi gündelikleryle bunların iş Kanununa tevfikan ödenecek prim ve taz
minatları. 

Tamir fabrikalarında zehirli işlerde çalışanlara verilmek üzere satmalınacak süt ve yoğurt mas
rafları. 

Yukarıki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. 
Yangın söndürme alet ve cihazları mubayaası ile bakımı. 
Hudut taşları masrafları ve bakımı. 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler. 

Fasıl 412 — Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri 
Sağlık kurumları, revirler, eczane, lâboratuvar, sağlık depoları ve sağlık işlerinde kullanılacak 

her nevi ilâç,' sağlık malzemesi ve bunların imalmde kullanılacak iptidai madde ve aletler. Teçhizatı, 
seyyar tathir malzemeleri, cihazları, makine* alet, sabit ve seyyar soğuk hava depoları, satmalma, 
imal, muhafaza, muayene, onarma, sigorta ve Gümrük Vergi ve resimleri masrafları, yangın sön
dürme alet ve cihazları mubayaa ve bakımı. 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dlşmda 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 I§ Kanunu gereğince ödenecek prim ve taz

minatları. 
Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. ' •", . * 
Sağlık müesseseleri ve depolarının 1 000 liraya kadar tathir ve tamir masrafları. 
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Fasıl 413 — Veteriner ecza ve malzemeleri 

Hayvan hastaneleriyle, revir ve lâboratuvarlarda hayvan tedavisinde kullanılan ilâç, malze
me, alet, edevat bedeli ile bunların bakım, muhafaza, onarma ve sigorta masrafları ile damga resmi 
ve harçları ve yangın söndürme alet ve cihazları alım ve onarımı. 

Taşıma masrafları tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma masrafları. 
Askerî veteriner bulunmıyan mahallerde ödenecek vizite ücret ve masrafları 
Tecrübe ve serum hayvanları satmalma ve muhafaza masrafları 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazmi

natlar, 
Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 
Ecza istihsalinde kullanılacak yakıt masrafları, 

Fasıl 414 — Taşıma masrafları 
Memleket içinde ilk tesellüm ambarından itibaren her türlü vasıtalarla yapılacak nakil masrafları 

ve öğrenci ve erat nakliyesi ile bunlara refakat edeceklerin harcırah ve masrafları, toplu halde 
yapılan şevklerde astsubay nakliyesi. 

Millî Müdafaa Münakalât Dairesi emrinde nakliyat işlerinde kullanılan vasıtalarla yedek par
çalarının satmalma, işletme (harb malzemelerinden alınmakta olduğundan her nevi akar yakıt ve 
yağlar hariç) onarma ve avadanlık masrafları 

6085 sayılı Kanunun,56 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler. 
Yükleme ve boşaltma masrafları ve işçi yevmiyeleri 
Her nevi vergi, resim, ardiye, istalya, sigorta ve kılavuzluk ücretleri, kanun, tüzük, yönetmelik

lere göre ödenmesi gereken sair ücret ve tazminatlar. 
Yukardaki nakil vasıtalarının muhafaza ve işletmesi maksadiyle 10 000 lirayı geçmemek üzere 

yaptırılacak yapı ve tesisat masrafları ve onarmaları 
Yürüyüş halindeki birliklerin (subay ve askerî memur ve astsubay 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. 

Fasıl 415 — Müze Ve anıtlar masrafları 
Yönetim masrafları, müzelere alınacak eski eser ve etnografik malzeme bedeli ile bu eserle

rin satınalmması için kurulacak satmalma komisyonlarına lüzumu halinde dışardan iştirak et
tirilecek uzman eksper ücretleri, eski eser bulma ve ihbar etme ikramiyesi, kazı, müzelere eser 
taşıma masrafları, telefon kurma ve konuşma ücretleri, odacı, bahçıvan ve bekçi elbisesi, iş el
bisesi, ayakkabı ve palto bedelleri, müzelerin, tören yerlerinin, anıtların ve kazıların esar, rapor, 
katalog ve tanıtma yayımı ve bunların telif hakları, eski eser mulâjı, röprodüksiyonları yaptı
rılması, uzmanlık kitaplıklarına satınahnacak yayım bedeli, müze binası, kazı bekçi evleri, rö-
löve ve onarım büroları kira ve inşaat masrafları, resim çekmeye ve göstermeye mahsus alet ve 
malzeme, tören yerlerini ve anıtları onarma, istimlâk, koruma masrafları ve bunlarla ilgili 
her eçşit alet ve malzeme, harita imali, rölöve, proje yaptırılması, inceleme, araştırma, tescil, 
maket, tanıtma ve işaret levhaları, tadat ve tesbit numaralama masrafları, müzelerle anıtların ve 
tören yerlerinin iç. ve dışlarının tanzimi ile bakım ekiplerinde çalıştırılacak usta, amele ve bah
çıvan gündelikleri, çiçeklendirme ve ağaçlandırma masrafları, yurt içinde ve dışında açılacak 
eski sanat eserleri sergileri ve gerekli sigorta ve muamele ücretleri. Yurt dışında kalmış millî 
anıtlarla mezarlıkların korunmasının icabettirdiği masraflar. 
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Fasıl 416 — Okullar masrafları 

Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Demirbaş (Yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç). 
Her çeşit ders lâboratuvar ve spor levazımı satınalma ve onarılması (yatırım kısmında ayrı ter

tibi olanlar hariç). 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret masrafları 
Bütçelerin 451 nci bölümündeki yayın masrafları 
öğrenci ve hizmetli 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) 

Tebdilhava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş, geliş yol paraları 
Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi öğretmen ve idare memurlarının yiyecek mu-

rafları 
Tatbikat masrafları 
Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş, geliş yol paraları 
Yatılı öğrencilerden tatil devresinde memleketine gitmiyenlere okulda yemek pişirilmediği ak-

valde nakden ödenecek yiyecek bedelleri karşılığı 
öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları 
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 veri

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 hükmi şahıslara 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, bahçıvanlık ve nalbant okullariyle bölge ziraat ve makinist okullarında çalışan 

çoban, usta, seyis, işçi yevmiyeleri, kurs masrafları ve kursları muvaffakiyetle bitirenlere yapı
lacak eşya yardımı karşılığı. 

Teknik ziraat, bahçıvanlık, bölge ziraat ve makinist okullarında harita ve kadastro yaptır
ma, tamir, yol, kaldırım, kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme, kuyu, arteziyen, elektrik, su tesi
satı 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 
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Meslekî teknik öğretim okullarmca yurt içinde ve dışında açılacak sergiler masrafları. 
öğretmen okullarını bitirenlere verilecek donatım karşılığı. 
ilk öğretmen okulları askerlik ders ücretleri, öğretmen yetiştiren müesseseler .ile korunmaya muh

taç çocuklar için kurulan yurt, okul ve atelyelerin ve bu müesseselere bağlı uygulama bahçele
rinim her türlü yapım, onarım, arteziyen açtırma ve su isalesi, istimlâk, kira ve tesis masraf
ları ve 5129 sayılı Kanun gereğince tesis edilen köy okulları uygulama bahçelerinin ve öğretmen 
okullarına bağlı uygulama okullarının tesis, tanzim ve idamesi için gerekli 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 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar 
Kitap, mecmua, gazete, broşür, nota satmalma ve abone bedelleri bu tertipten ödenir. (İktisat 

ve Ticaret Vekâleti tarafından Anadolu Ajansı yoliyle alman ticari haberler masrafları da bu 
bu tertipten ödenir). 

Muayyen neşriyatın alınabilmesi için kulüp ve derneklere maktuan ödenen bedeller. 
Bastırılacak her nevi yayın, tamim, ve notaların kâğıt ve sair malzemeleriyle baskı ücretleri. 
Telif .ve tercüme hakları ve tercüme ücretleri. 
Cilt masrafları. 
Her çeşit harita alınması ve yaptırılmasının gerektirdiği masraflar. 
Filim ve fotoğraf makineleri ve her çeşit filim, fotoğraf ve resim alet ve malzemesi ve klişe 

masrafları. 
Propaganda ile ilgili masraflar. 
Bilûmum yayınların sevkının gerektirdiği masraflar. (Pul ilsakı suretiyle yapılacak yolla

ma masrafları posta ve telgraf ücretleri tertibinden ödenir). 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 20 — Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları 

(Hariciye) 
Hariciye Vekâletinin tören ve komisyonlara iştirak masrafları da bu tertipten ödenir. 
Hariciye Vekâleti temsilcilerinin idare ettiği veya bu Vekâletçe lüzum gösterilecek toplantı ve 

törenlere katılacak diğer vekâlet ve daireler mensuplarının her çeşit masrafları da Hariciye Vekâleti 
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 T 

Her çeşit ilâç, malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı 
Fennî tesisat, makine, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satmalmması ve onarılması, 
Taşıma masrafları, 
10 000 liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
İlân ücretleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri 
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Şehir içi yol paraları, 
Ölenlerin teçhiz ye tekfin masrafları 

Fasıl 457 — iç kongreler masrafları 
İştirak edeceklere verilecek harcırahlar geçici olarak istihdam olunacak steno ve daktüo fte-

retleri, 
Ziyafet masrafları 
Kongrenin icabettirdiği diğer yönetim ve yayım masrafları 

Fasıl 458 — Sergi masraf lan 
Her çeşit harcırahlar ile serginin gerektirdiği bilûmum masraflar. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Demirbaş (yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç) 
Her çeşit ders, lâboratuvar ve spor levazımı satmalına ve onarması (yatırım kısmında ayrı ter

tibi olanlar hariç) 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Kira bedeli. 
Posta, telgraf ve .telefon ücret ve masraf lan. 
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. 
îmtihan, tören ve diploma masrafları. 
Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı. 
5 000 liraya kadar tesisat ve onarma masrafları (mülkiyeti âmme hükmi şahıslarına ait olup ki-

rasız olarak faydalanılan binalar dâhil) 
Taşıma masrafları. 
Şehir içi yol paraları 
İlân 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 olamıyanların dö

nüş harcırahları ile muvaffak olanların kursa iltihakına kadar kurs merkezindeki yevmiyeleri. 
Hizmetli giyeceği. 
Kadrolu tabip, dişçi ve veterineri olmıyan kurslarda vizite ücreti. 
Kurslarda ücretsiz öğretmenlik yapacakların yol paraları ve yevmiyeleri. 
Gezici kurslardaki öğretmen, konferansçı yönetim memurlarının yol paraları ve yevmiyeleri. 
Diyanet İşleri 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 memjeketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş geliş, yol paralan, 
F) öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları, 
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G) öğrenci harçlıkları, 
t) Fakir öğrencilere yardım, 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 000 liraya kadar her nevi bina, karakol, baraka, poligon, ambar, akar yakıt tankı, garaj, 

muhabere istasyonu ve benzeri inşaat ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak istimlâk 
bedelleri ve yukardaki miktarlar dâhilinde bina satmalmması (Millî Müdafaa bu miktarlarla 
mukayyet değildir). 

Yukarıki maksatlarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masraflariyle, tersim malzemesi bedel
leri, 

İlân ücretleri :, 

Fasıl 711 — Makine alet ve malzemelerin 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 istimlâk 

satmalına, bedel ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, 
2. İnşaat işlerinde kullanılacak makine ve vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptı

rılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalm
ması, taşmimıasai, kurulması!, korumnıası, işletillımes'i, oıiıaırılmıası, yedek paçalarmiiinl almtmasaı, ekspertiz si
gorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyoıı, faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kul
lanılacak taşıt vasıtalarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları, 

3. Emaneten yaptırılacak işlerle proje, keşif, denet ve sair, işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak 
her türlü işçi gündelikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıl
dığı ahvalde verilecek eizme, 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 
malzemenin 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, birim 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, yapı işleri 
faaliyetlerini teşhir etmek üzere açılacak sergilere ait her türlü masraflar. 

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 — Satınalmacak makine ve malzemeler 
Yedek parçaları Nakil masrafları 
Gümrük vergi ve resimleri Montaj masrafları 
Sigorta masrafları İlân ücretleri 
Ambalaj masrafları Belediye azaları huzur ücretleri 
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Büyük Millet Meclisi 

Fasıl 101 — Tahsisatlar 
Madde 12 — Âza tahsisatı 

2507 sayılı Kanuna göre verilmekte olan ölüm tazminatı bu maddeye mevzu tahsisattan öde
nir. 

.1 

Madde 20 — Riyaset Divanı tazminatı 
Bu tazminat 1757 sayılı Kanun gereğince ödenir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Meclis bahçesi geçici hizmetliler ücreti 

înşa edilmekte olan yeni Meclis binasının bahçe amelesiyle işçilerinin ücretleri de bu tertipten 
•denir. 

Fasıl 211 — Fazla çalışma hakları 
Made 30. — Basımevi memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 

Umumi Kâtibin teklifi üzerine îdare Âmirleri karariyle verilir. 

Fasıl 401 — Basımevi işletme masrafları 
Matbaa mensuplarına verilecek süt bedeli Matbaa Müdürlüğünün göstereceği lüzum üzerine, ilâç 

ve tedavi masrafları da memurlara tatbik edilen mevzuat dâhilinde bu tertipten ödenir. 

Fasıl 403 — Riyaset temsil masrafları ve Riyaset konutu 
Madde 10 — Temsil masrafları 

Ziyafet tören, ağırlama masrafları ile resmî işler için özel başvurmalara, mektup veya telgraf
lara verilecek cevapların bedeli. __ 

Madde 30 — Konut masrafları 
Aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe ve öteberi her çeşit masrafları bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 404 — Koruyucu Asker Müfrezesi masrafları 
Madde 10 — Tayınat 

Meclis hizmetlilerine günde iki defa er tayını karşılığı verilecek yemek masrafları bu tertip
ten ödenir. Lüzum görüldüğü takdirde istiyenlere Riyaset Divanı karariyle bu tayınat ayın olarak 
da verilebilir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 21 — Meclis namına kongre, konferans, komisyon, tören ve davetlere iştirak edeceklerin 

harcırah ve masrafları 
Madde 22 — Avrupa îstişari Meclis ve Komisyon toplantılarına katılacakların harcırahları 
Bu gibi toplantılara iştirak etmeleri zaruri görülen âza adadi Meclis Riyaset Divanınca, parti 

gruplarının mütalâaları da alınmak suretiyle tesbit edilir. Gönderilecek heyete iştirak edecek me
busları kendi parti grupları seçer ve Meclis Riyasetine bildirir. Riyaset bu suretle tesbit edilen lis
teyi Umumi Heyetin intihabına sunar. 
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Madde 23 — Parlâmentolararası Birliği Konferansına iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları 

Madde 24 — Avrupa Parlâmentolar Birliği Konferansına iştirak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Madde 25 — Parlâmentolararası Turizm Birliği Konferansına iştirak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Kendi birliklerinin kongre, konferans ve komisyonlarına iştirak edecek olan Parlâmentolarara
sı Birliği, Avrupa Parlâmentolar Birliği ve Parlâmentolararası Turizm Birliği kendi delegelerini 
kendi tüzükleri gereğince bir bütçe yılı için seçer. Hareket, avdet, gündem ve mesai raporları 
Meclis Riyaset Divanınca takip ve Meclise arz olunur. 

Madde 40 — Parlâmentolararası Türk grupları masrafları 
Riyaset Divanınca üçe ayrılarak : 
1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu, 
2. Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupu, 
3. Parlâmentolararası Birliği Turizm Türk Grupu, 
Reisleri emrine verilir. 

Fasıl 476 — Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar 
Kursta tecrübe maksadiyle istihdam olunacaklara çalışacakları müddet için Riyaset Divanı ka-

rariyle tesbit edilecek ücret de bu tertipten ödenir. 

Divanı Muhasebat Riyaseti 

Fasıl 201 - Madde 10 — Memurlar maaşı 
Madde 20 — Açık maaşı 

Fasıl 202 — Ücretler 
6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan tahsisat bu tertiplerden ödenir. ; 

Fasıl 451 - Madde 30 
Umumi Heyet ve Temyiz Genel Kurulu tarafından tesis edilen içtihatlar ile yabancı memleketle

rin malî mevzuat ve Divanı Muhasebatlar tarafından Parlâmentolara sunulan şayanı dikkat rapor
ları tercüme ve neşir ve tanzim ve tasnif masrafları ile bu işlerde çalıştırılacakların yevmiye, har
cırah ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 
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Başvekâlet 

Fasıl 401 — Basımevi masrafları 
Madde 30 — Diğer işletme ve yönetim masrafları 

işçi 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 

Madde 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 bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Ankara, İstanbul ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme masrafları 
Madde 10 — Müzik yayınlan 

Madde 20 — Söz yayınları 
Madde 40 — İşletme ve başka her çeşit masraflar 

Her çeşit müzik yayınları telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretleri, nota, plâk ve disko
tek satınalma, abone ve kira karşılıkları, nota, tabı ve teksir ücret ve masrafları 

Normal mesai saatleri dışında kısa dalgadan yapılan propaganda neşriyatı esnasında stüdyo 
ve verici istasyonda vazife alacak mühendis ve teknisiyenlerin fazla mesai ücretleri. 

Temsil, konferans, söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları, ikramiye ve masrafları, temsil için 
lüzumlu her nevi madde ve cihazların bedelleri bu tertipten verilir. 

Her türlü alet, malzeme ve cihazların satınalma, onarma, taşıma ve kiralama masrafları, radyo 
•müsabakaları masrafları, danışma kurulları âzalarının tazminat ve harcırahları, işletme ile ilgili her 
türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın, turizm ve propaganda masrafları 
Madde 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 kiraları, 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 
Propaganda ve teşvik 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 harcırah ve yurt içi ikamet masrafları, umum müdürlükçe yurt içinde ve dışında açılacak 
itrgilerin her türlü masrafları da bu tertipten ödenir, 
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Madde 50 — Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları 

Radyo dinleme ücretleri, dinleme, teksir ve yazı makinelerinin mubayaa, işletme, onarma mas
rafları ile yedek malzeme bedelleri, her çeşit kâğıt ve mürekkep ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 60 — Turizm umumi masrafları 
Turizmi teşvik maksadiyle çıkarılacak kitap, broşür, dergilerin yayın, telif, tercüme, kâğıt, kli

şe, baskı, ücret ve masrafları, nakliye ve posta ücretleri, Turizm Danışma Kurulu âzalarının harcı
rah ve tazminatları, milletlerarası resmî turizm teşekkülleri tarafından Avrupa ve Amerika'da 
yaptırılacak müşterek turizm propagandası yayın masraflarına iştirak hisseleri, turizm müsabaka 
ve ikramiyeleri ve turizme mütaallik her türlü masrafları ile turistik resim, fotoğraf, afiş, plân ve 
harita müsabaka ve ikramiyeleri de bu tertipten ödenir. 

istatistik Umum Müdürlüğü 

Fasıl 417 — Sayım ve anket masrafları 
Madde 30 — Çeşitli anket 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. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Madde 20 — Ortadoğu ve Akdeniz memleketleri zirai istatistikler ölretim merkezi umumi masrafları 

Umumi formüldeki ve (F. A. O.) ile yapılan anlaşmanın gerektirdiği her türlü masraflar bu 
tertiipten ödenir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

Fasıl 417 — İşletme umumi masrafları 
Transmittar, balon, muslin, etamin, alet kalem ucu, alet mürekkebi, diyagram, radiosonde ipi, 

pil ve her çeşit telsiz, elektrik lâmbaları, her çeşit ecza, boya, kimyevi maddeler, radiosonde ve 
radyovind ve telsiz cihazlarının akar yakıtları ile makine yağları, kuvvei muharrike, radiosonde 
ve radyovind ve telsiz cihazlarının muhafazaları için yapılacak baraka, ambalaj, nakliye, güm
rük, sigorta masrafları ile radiosonde, radyovind, telsiz cihazları ve rasatlarla ilgili her türlü ih
tiyaçlar karşılığı, meteoroloji istasyonları rasat parklarının tesis onarım masrafları ile bu işlerde 
ve teknik tesisat ve cihazlarla her nevi aletlerin enstalle, bakım onarım işlerinde geçici olarak 
çalıştırılacakların, işçi ve amele gündelikleri, pilot sondaj rasatları yapan personelin lâstik çizme, 
lâstik eldiven ve kapalı gözlük, deri veya muşamba caket, iş tulumu veya iş gömleği ile her çeşit 
işletme masrafları, ilân ücretleri, seyyar meteoroloji istasyonlarının ve manevra ve tatbikatlara 
iştirak edeceklerin harcırahlariyle yatak malzemesi, hurç, çadır ve her çeşit ihtiyaçları bu tertip
ten ödenir. 
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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 malzemeler 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, is 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 

6383 sayılı Kanuna göre ödenecek gündelik ve tazminatlar. 

Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü 
Fasıl 425 — îskân işleri masrafları 

Madde 40 — Muhacir ve mülteciler için masraflar 
Muhacir ve mülteciler için yaptırılacak evlerin inşaat masrafları, inşaat işlerinde çalıştırılacak 

teknik ve idari personel, işçi ve amelelerin yevmiyeleri, hayır kurumları aş ocakları masrafları ve 
bu müesseselerde çalıştırılacak müstahdemin yevmiyeleri 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, afiş, 

fotoğraf ve sairenin basım ve tevzii, davetlilerin yeme, içme ve konaklama ve gezdirme, taşıma mas
rafları ve zirai alet, malzeme ve makineleri gösterme ve uygulama masrafları. 

Adliye Vekâleti 
Fasıl 417 — Kovuşturma masrafları 

Madde 10 — Suç masrafları 
Suçüstülere gidecek adalet memurlarının ve doktorların harcırahları, 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 masraflarla ihzarlı sanıkları bir yerden di
ğer bir yere yollama masrafları. 

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. 
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Madde 30 — Yönetim masrafları 

Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerinin odun, kömür, su, aydınlatma, mafruşat, demirbaş, 
kırtasiye, matbu evrak, kitap, mecmua, hükümlü ve tutukların elbise, çamaşır ve 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 karşılığı. 

Madde 40 — Sevk masrafları 
Hükümlü mevkuflarla sürgün ve başka bir mahalde ikametle Emniyeti Umumiye* nezareti al

tına alınacak olanların gönderme masraflariyle götürmeye memur edilenlerin harcırahları. 

Fasıl 420 — Mebusların seçim masrafları 
Seçim işlerinde kullanılacak matbu evrak, mühür, ıstampa, sandık, torba ile seçim işlerinin ge

rektirdiği sair her türlü eşya ve levazımın satınalma, yaptırma ve taşıma masrafları, rey yeri yap
tırma ve ilân masrafları, 5545 sayılı Seçim Kanununun 166 ncı maddesi gereğince çalıştırılacak olan
larla umumiyetle seçim işlerinde görevlendirilmek üzere mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırı
lacak memur ve hizmetlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik ve hareırahlariyle seçimle 
ilgili bütün masraflar karşılığıdır. r 

Mİllî Müdafaa Vekaleti 
Fasıl 305 — Kira bedeli 

Amerikan Askerî Yardım Heyeti Reisi ile Kara, Hava, Deniz Grup reislerinin şahsi 
ikameti için Millî Müdafaa 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 harcırahları 

Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara ve askerî mektep ta
lebelerine sivil eczanelerden alınan ilâç, sağlık malzemeleri ve saire masraflariyle sivil resmî ve 
hususi hastane, sanatoryumlarda iyileştirilenlerin tedavi masrafları; kanunu gereğince yurt dı
şına tedaviye gönderilecek ordu mensupları harcırahları ile sıhhi müesseselerde yatarak tedavi 
görenlerin müessese ve ilâç ve saire tedavi maddeleri masrafları; buralarda ayakta tedavi gören
lerin keza sıhhi müessese masraflariyle ilâç ve sair tedavi maddeleri masrafları; ikamet yer
leriyle tedavi gördükleri yer arasındaki nakil vasıtası masrafları bu tertipten ödendiği gibi ya
tarak tedavi edilenlerin sıhhi müessese dışında kaldıkları müddete münhasır ve ayakta tedavi 
edilenlerin tedavilerinin sonuna kadarki zaman için îcra 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 malûllerine takılacak suni azaların yurt içi ve dışından temini zarureti halinde bunların 
alımı ile gümrük, nakliye ve saire ücretiyle ölçü ve kalıp gönderme ve getirtme ve saire masraf
ları da bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 401 — Basımevi masrafları 

Madde 13 — Deniz kuvvetleri 
Madde 14 — Harita Umum Müdürlüğü 

Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satınalma, onarma karşılık ve her türlü masrafları ve 
işletme masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Askerî tamirhaneler ilk madde ve müstehlik malzemeler masraf lan (Kara Kuvvetleri) 
Askerî tamirhanelerde yapılma, onarma, iyileştirme için her türlü ısmarlamaların ilk yarı yapı

lacak ve yapılmış malzemeleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak malzeme, işletmeye ait 
masraflar ve yapılmaya ait resim malzeme ve avadanlığı, fabrika ve onarma evlerinin aydın
latma ve ısıtılması, iş elbiseleri koruma, levazım ve donatım, yapılmanın deneme, inceleme mas
rafları, her çeşit malzeme ve avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında 
fabrikalara verilecek ısmarlama karşılık masrafları, ilân ücretleri. 

Fasıl 427 — Gaz ve gazdan korunma masrafları 
Madde 11 — Kara Kuvvetleri 
Madde 13 — Deniz Kuvvetleri 

Koruyucu malzeme masrafları, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve 
eşya parçaları, 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 malzeme masrafları, kimya birlikleri, gaz okulu kursların
da ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim malzemesi masrafları, kimya cihaz ve silâhları, alev ci
hazları ve bunların teferruatı, yedek parçalar mermileri, gaz temizleyici arazöz arabaları ve sair 
eğitim malzemeleri, umumi olarak gaz eğitimine yarıyan bütün alet, ecza avadankk, cihaz, levha ve 
benzerleri, gazdan korunma evine, gaz kurslarına, gaz okuluna, gaz kumandanlığına 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 ustabaşıiarmm gündelikleri, gaz kumandanlığı evinin, gaz okulu
nun ve kumandanlığının hizmet, kamyon ve kamyonetleri, arazi kamyonları, motosikletler ve ye
dek parçaları, onarma, işletme masrafları, bağlama masrafları, Avrupa 'dan getirtilecek malzemenin 
taşıma, dizborko, sigorta, gümrük ve saire resimleri ile alman malzemenin 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, İş Ka
nunu gereğince ödenecek prim, tazminatlar ilân ücretleri. 

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 İcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek aylık tahsisatları, harcırah, iyileştirme, okul kaydı ve ücreti, diploma, lâboratuvar, staj, resim 
malzemesi, zaruri masraflar. Memleket içinde dil ilim ye fen öğretileceklerin harcırah, iyileştirme, kayıt 
ve öğretim staj ve tetkik, ilmî araştırma masrafları ve harcırahları, 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 

binanm kira bedeli de bu fasıldan ödenir. 
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Fasıl 702 — Gemi onarımı 

t)eniz kuvvetleri tersane ve atelyelerinin, yapacakları gemi ve yüzer tesis, onarım işleri ile kur
ma ve yapım için lüzumlu yedek ve tamir ve malzemesinin satmalmması, yapılması, elde edilmedi, 
inceleme, taşıma, kira, saklama, hazırlama ve dağıtma ve sigortaları ile bütün harb muavin ve 
eğitim gemilerinin, deniz vesait ve vasıtalarının onarım ve havuzlama masrafları ile demirbaş va
sıta ve teçhizat ve malzemelerinin yenilenmesine ait masrafları. 

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 keşiflerin hazırlanması için lüzumlu her çeşit fennî avadanlık, 
resim aleti, sair tersim malzemesi ve basılı kâğıtların 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 çalışan 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 masrafları istimlâkler. 

Fasıl 742 — Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 
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 — Gemi yapımı 
Gemi yapımı 
Bilûmum harb gemileri, yardım gemileri, eğitim gemileri yapılması, yaptırılması ve tadili. 

Fasıl 751 — Telsiz ve elektrik tesisleri 
Telsiz ve elektrik işleri 
Eadarlar, denizlatı savunma cihazları, sinema, Deniz Kumandanlığı telefon şebekeleri, radyo ku

manda cihazları, kumanda hoparlörleri, seyir aletleri için yapılacak her nevi inşaat ve tesisat 
masrafları. 

Fasıl 761 — Tersaneler tesisleri 
Tersaneler masrafları 
Gölcük tersanesinde, yeniden tesisler kurulması, mevcut tersanenin sabit ve seyyar tesisat, teç

hizat ve enstalasyonların tevsii, tadili, onarımı, bakım ve idaresi, yolların, iskele ve rıhtımların 
yapılması ve teçhizi ve bütün bu işler için lüzumlu her çeşit malzemenin temini, satınalın-
ması, kiralanması, saklanması, sigortası, taşıma ve kamuflâj masrafları ile bu işlerde çalıştırıla
cak işçilerin 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 vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre 

yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme, vasıta ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden 
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satınalmması, taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alın
ması, ekspertiz, sigorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resim masrafları 
ve bu işlerde kullanılacak taşıt vasıtalarının 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 îş Kanununun gerektirdiği diğer masraflarla 
birliklerden gönderilecek ekiplerin yol masrafları. 

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 mal
zemenin 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, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil 
masrafları. 

iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

Fasıl 401 — Basımevi masrafları 
Bilûmum işletme masraflariyle muvakkat işçi gündelikleri, tamir, döşeme ve öteberi masraf

ları da bu tertipten ödenir. 

Pastl 410 — Askerî malzemeler 
Madde 10 — Giyecekler 

Dikimevlerindeki işçilere parasız yedirilecek öğle yemekleri ile îş Kanunu hükümlerine göre, 
doğum yardımı, ölüm yardımı gibi yapılacak ödemeler ve çocuk zamları da bu tertipten ödenir. 

Hariciye 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 dönüşleri için yardım olmak üzere 
verilen paralar ve ecnebi memleketlerde ölen tebaanın cenaze masrafları 

Fasıl 401 — Basımevi masrafları 
Vekâlet Rasımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma, onarma karşılık ve her türlü (mas

rafları ve işletme masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 30 — Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları masrafları 

Hakem mahkemeleri ve kurumları ile uzlaşma komisyonlarına memur edileceklerin harcırahla-
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riyle bu komisyonlar için mahallerinde görevlenecek hizmetlilerin harcırah ve ücretleri ve komis
yonların bütün masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 459 — Dış memleketlerde Türk kültür varlığının korunması masrafları 
Bu mevzu ile ilgili olarak yaptırılacak neşriyat masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 461 — Balkan Daimî Sekreterliğinin her türlü masrafları 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, posta, tel

graf ve telefon nıasraflariyle kira bedeli ve benzeri masraflar bu tertipten ödenir. 

Maliye Vekâleti 

Fasıl 401 — Basımevi masrafları 
Madde 23 — Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği masrafları 

Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği masrafları ve mutfak ile lokan
ta için lüzumlu demirbaş levazımatı masrafları 

Fasıl 417 — Vergi tahsil masrafları 
Madde 10 — Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları 

Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları, yabancı memleketlerde bastırılacak damga 
pullarının tabiyat bedeli, tabiyat ve nakil ile ilgili her çeşit masrafları. 

Fasıl 418 — Hazine muameleleri masrafları 
Madde 10 — Faiz, acyo ve para farkları 

Hazine cari hesaplarının faiz ve muamele vergileriyle Hazine muameleleri için muhtelif kanun
ların verdiği yetkilere dayanılarak çıkarılacak bonoların faiz, komisyon, Muamele Vergisi ve sair 
masraflarına taallûk eden ödemeler. 

Fasıl 419 — Millî mülkler muameleleri masrafları 
Madde 10 — Tesbit 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 . 

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

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 yaka
cak ve sair umumi masrafları. 
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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 kartoteks ve sair bedelleri ile açılacak 
kurslara getirileceklerin harcırah ve yevmiyeleri ile diğer her çeşit masraflar. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 30 — Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar 

Kitap, resim, fotoğraf, levha yazı, para, resmî ve gayriresmî her çeşit vesikaların satmalmması, 
buldurulması, nakil, tasnifi ve tanzimi masrafları ile bu işlerde çalıştırılacak ilim, sanat ve hiz
met adamlarının ücret, yevmiye, harcırah ve diğer masrafları. 

Fasıl 476 — Kurs masraf lan 
Madde 20 — Gelir Vergisi kursları umumi masrafları 

Kurslara katılacak ve kursları idare edecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, radyolarda 
izahlarda bulunacak memurlara verilecek ücretler, gerek halk ve gerek memurlar için açılacak 
kursların her çeşit masrafları. 

Fasıl 751 — Vekâlet servisleri için alınacak muhtelif makine ve arşiv malzemesi ile ilgili her 
çeşit masraflar 

Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğü vasıtasiyle Maliye Vekâleti servisle ri 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 satınalınacak taşıtlar 

Aded C i n s i Kullanılacağı yer 

Madde — 11 Başvekâlet 
1 Otomobil Devlet vekilleri makamı için 
2 Otomobil Ecnebi misafirler için 

Madde 12 — Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
1 Motosiklet (Sepetli) 

Madde 13 — Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
•) Station Vagon (6 kişilik Jeep marka) 

(kapalı) 

Madde 14 — Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
15 Kamyonet 

Ma^de 15 — Adliye Vekâleti 
4 Kamyon Denizli, Rize, Aksaray ve Ankara Merkez Ceza 

Evleri için 

10 Binek (Ford) 
Madde 16 — Millî Müdafaa Vekâleti 
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Aded C d n s i Kullanılacağı yer 

Madde 17 — Dahiliye Vekâleti 
30-85 Jeep 

Madde 18 — Emniyet Umum Müdürlüğü 
25 Otomobil 1. Trafik hizmetleri için 

0 Vinçli arazi otomobili Trafik hizmetleri için 
2. Tahsisatın mütebaki kısmı ile emniyet hizmet
lerine elverişli Jeep, dedektif oto, istasyon vagon, 

' - ' . ' - • motosiklet ve seyyar polis lâboratuvarı otosu 

Madde 19 — Jandarma Umum Kumandanlığı 
1 istasyon vagon 

30 Jeep 
45 Jeep pikap 

Madde 20 — Maliye Vekâleti 
0 Motosiklet (Sepetli) Ankara, istanbul, izmir defterdarhkiariyle vergi 

dairelerinde kullanılmak üzere 

Madde 21 — Hariciye Vekâleti 
1 Binek otomobili 
1 Servis 

Madde 22 — Milletlerarası tktisadi tş Birliği Teşkilâtı 
1 Binek otomobili 

Madde 23 — Nafıa Vekâleti 
7 Kaptıkaçtı Liman ve demiryolları inşaat işlerinin kontrolün

de kullanılmak üzere 

Madde 24 — İktisat ve Ticaret Vekâleti 
1 Binek otomobili Makam için 

Madde 25 — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti , 
1 Buik marka Makam için .. 
1 Kamyon Devlet Hastanesi için 

15 Jeep Sağlık merkezleri için ^ ' W 7 ^ # 

Madde 26 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
1 Binek Makam otomobili 
2 Jeep station vagon Biri izmir Gümrükleri Başmüdürlüğü ile Cuma-

ovası arasında, diğeri Edirne ile Kapıkule - Pa-
zarkule hudut gümrükleri arasında irtibatı te
min için kullanılacak 

»4 



ft/âö 
Aded C i n s i Kullanılacağı yer 

1 Kaptıkaçtı 

3 Kamyon 
-3 Hasta, yaralı nakil arabası 
10 Jeep - Pikap 

Dağınık teşkilâta malik bulunan İskenderun Güm
rükleri Başmüdürlüğü emrinde çalıştırılacaktır 
Muhafaza vilâyet teşkilâtında kullanılacaktır 

15 Jeep 
3 Jeep Steşin 

2 Jeep - Pikap 
8 Otobüs 

25 Jeep 
3 Jeep - Pikap 

22 Jeep - Pikap 
12 Jeep station vagon 

1 Binek otomobili 

1 Cadillak (8 silindirli) 

Madde 27 — Ziraat Vekâleti 

Veteriner îşleri Umum Müdürlüğü için 

Ziraat tşleri Umum Müdürlüğü için 

Madde 28 — Çalışma Vekâleti 
Makam için 

Madde 29 — Münakalât Vekâleti 
Makam için 

Devlet Borçları 

Fasıl 821 — Hükme bağlı borçlar 
Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin tertibi mahsusunda bakiye ödeneği bulunmaması hasebiyle 

mevcut tertibinden veya geçen ve eski yıllar borçları tertiplerinden ödenemiyen hükme bağlı kar
şılıksız borçlar. 

Bütçede tertibi bulunmıyan hükme bağlı borçlar 
özel kanunları gereğince sulh yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen istihkaklar bu 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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Maarif Vekâleti 

Fasıl 217 — Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
Madde 20 — Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri 

5044 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre lise ve dengi okullarda subaylar tarafından okutulan 
Millî Müdafaa ders ücretleri ile Millî Müdafaa 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. 

Fasıl 417 — Yüksek okulların umumi masrafları 
Fasıl 418 — Lise, ortaokul, îmam - Hatip okulları umumi masrafları 

Fasıl 419 — Yüksek ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının umumi masrafları 
Fasıl 420 — İlk öğretmen okulları umumi masrafları ve bu okulların mezunu öğretmenlerle 

ilgili masraflar 
416 ncı fasıl uygulanır. 

Fasıl 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, kütüphaneler düzenleme, belirtme ve taşıma masrafları, Vekâlet daire kütüphaneleri için 
satmalmacak 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 Oröestrası umumi masrafları 

416 ncı fasıl uygulanır. 

Fasıl 424 — İstanbul Kandilli Rasatnanesi umumi masrafları 
Yönetim masrafları fennî alet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma masrafları, telefon 

kurma ve konuşma paraları, hayvan satmalmması 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 harcırahlar hariç olmak üzere her türlü masraflar. 

Fasıl 425 — 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, 
doktora öğrencilerinin tez basım ücreti, tezin daktilosu, tashih ve tercümesi ücreti, müzik ve resim 
öğrencilerinin branşlariyle 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 harcırahlar, % 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Yayın masrafları 

451 -10 ve 20 de yazılı olanlara ilâveten sergi işleri ve güzel sanatları ve yayımı genişletmek için 
yapılacak bütün giderlerle eser sahiplerine verilecek para mükâfatı, göstermeye ait kurma masraf
ları, okullar ve kurumlar için bastırılacak öğretim ve eğitim vasıtaları, Türk ve İslâm Ansiklopedi
leri ile, tercüme yayım bürolarının malzeme ve yayını hazırlıkları, ilmî denet masrafları, öğretim 
levhaları ücretleri bu tertipten verilir. 

Madde 30 — inceleme masrafları 
Vekâletçe yayımlanacak eserler ve incelenecek her türlü belgelerle serbest basma bırakılan ve şa

hıslar tarafından yazılan okul kitaplarının inceleme masrafları (3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi uyarınca belirli iş saatleri dışında kitap müsveddelerini inceliyen öğretmenlerle mütehassıslara 
verilecek ücretler de bu tertipten ödenir). 

Madde 40 — Derleme masrafları 
2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yayın işleri ve ec

nebi memleketlerle yayım değişimi, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat masrafları. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 30 — Fulbright kültür anlaşması masrafları 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında (Fulbright) 
vakfı adı altında imzalanan kültür anlaşması gereğince çalışacak elemanlara, verilecek ücretler
den mevzuatına göre alınması gereken vergi ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi maksadiyle hariçten 
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 harcırahları, ecnebi memleketlerden memleketimize 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, harcırahlar ve başka öğrenim masraflariyle 
bunların üniversitelere ait her türlü harç, diploma, lâboratuvar ve öğrenim masrafları, kitap pa
raları, tedavi masrafları, giyim masrafları ve harçlıkları, ecnebi öğrencilerin yurt içinde meslekî 
bilgilerini artırmak staj yapmak maksadiyle yapacakları gezi ve memleketlerine dönüş harcırah
ları ile her türlü zaruri masrafları, Milletlerarası Kültür münasebetlerinin geliştirilmesi için ge
rekli memleketlere gönderilecek her türlü yayımların satmalmması, abone ve yollama masrafları, 

Fasıl 458 — Fuar ve sergi masrafları 
Madde 10 — Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü masrafları 
Verilecek mükâfatlarla satınatonacak eserlere ait bedeller de bu tertipten ödenir, 
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Madde 2 0 — İzmir Fuarında açılacak eğitim paviyonunun 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 
malzemelerin döşeme, demirbaş ve ders aletlerinin onarımı 

Dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin bütün vasıta ve malzemenin ve okul bah
çesine lâzımgelen demirbaş* eşya, okul sıraları, hastane, alet, tıbbi avadanlıkların onarılması. 

Fasıl 742 — 5210 sayılı Kanuna göre yapılan köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurları 
evleri yapımı için para ve ayin yardımları 

Köy okulları inşaatı, öğretmen, köy sağlık memurları evleri yapımı için gerekli her türlü yapı 
malzemesi satmalmması, bunların taşıma ve imal masrafları, bu (işilerde çalıştırılacak usta ve işçi 
gündelikleri. 

Fasıl 751 — Lise ve ortaokullar için satmahnacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve 
hastane malzemeleri, döşeme demirbaş, ders aletleri masrafları 

Yatakhane, yemekhane, mutfak hamam levazımı, depolar, sobalar her türlü okul döşemesi, 
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, biyolobji, beden terbiyesi ve sair öğrenime ait levazım) okul eşyası
nı bir yerden bir yere taşıma masrafları, yangın aletleri. 

Fasıl 772 — Doğu Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 
Her çeşit yönetim, büro, yayın masrafları, (6059) sayılı Kanun gereğince verilecek ücretler, 

harcırahlar, 1416, 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, staj ve tetkik için 
gönderileceklerin her çeşit masrafları, her nevi etüd, sondaj masrafları, yaptırılacak bina ve te
sislerin plân ve proje müsabaka ücretleri, her nevi inşaat ve tesisat, taşıt satmalma, işletme ve 
onarma masrafları, kira ve istimlâk masrafları, mahkeme harç ve masrafları, geçici olarak kul
lanılacak memur ve hizmetliler ücreti ve kuruluş maksadiyle yapılacak sair her çeşit masraflar. 
Bu tertipteki tahsisatta Maarif Vekâletince lüzumlu görülecek miktarları bu kanuna bağlı A/l ve 
A/2 işaretli cetvelin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili mezundur. 

Nafıa Vekâleti 

Fasıl 420 — Atatürk Anıt - Kabir parkının tesis ve bakım masrafları 
tşçi- yevmiyeleri, park sahası için muktazi fidan, tohum, tabiî ve kimyevi gübre, akar yakıt 

satmalma bedelleri, telefon konuşma, aydınlatma ve ısıtma bedelleri, ilân ücretleri ve diğer öte
beri masrafları, îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 

Fasıl 742 — 5011 ve 5855 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri 
yapımı 

Fasıl 743 — Memur evleri yapımı masrafları 
Fasıl 744 — 5511 ve 5948 sayılı kanunlar gereğince Gördes Kazasının nakledileceği yerde yapıla

cak mesken yol, su ve kanalizasyon inşası karşılığı 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
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Fasıl 745 — 5367 ve 5843 sayılı kanunlar 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 incelenme, muayene, düzeltme üoret ve masrafları bu işlerin 
gerektirdiği bilûmum masraflar. 

Bu inşaatta istihdam olunan ecnebi uzmanlara sözleşmeleri gereğince ödenecek ücretler, har
cırahlar ve sözleşmelerinde yazılı sair masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Makine ve vasıta 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 — Satınalmacak makine ve vasıtalar 
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, taşıma ve sigor
talama masrafları, montaj ve demontaj masraflariyle bu işleri inceleme ve düzenleme, muayene, tes
lim alma ücret ve masrafları, satmalman malzeme için tutulacak muvakkat mahiyetteki depo kirası, 
Gümrük 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. Poz ve ameliyat katarları için Demiryolları İşletme 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 ncu maddesi gereğince verilecek iaşe 

bedelleri 

Fasıl 782 — Limanlar yapım masrafları 
Fasıl 783 — 5414 ve 6237 sayılı kanunlar ve ekleri gereğince yapılacak liman, 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 788 — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahları 

Keşif, denet, yünetim kabul ve sair işler için gönderileceklerin harcırahları ile hariçten getiri
lecek ecnebi uzmanların harcırahları ve sözleşmeleri gereğince yapılacak her türlü ödemeler. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Fasıl 418 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan masrafları 
Mevcut ve yapılacak ticari standartlara mütaalilk tecrübe numuneleri ile nizamnamelerine mü-

taallik 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 standardizasyonu umumi masrafları 
Pamuk eksperlerinin memleket içinde muvakkat ve daimî vazife harcırahları ve yevmiyeleri, pamuk 

ekspertiz işleri için dış memleketlere yollanacakların muvakkat vazife harcırahları ve 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 harcırah ve yevmiyeleri. 

Fasıl 458 — Sergi masrafları 
Madde 20 — Ecnebi memleketlerde açılacak numune meşherleri 

Ticaret müşavirlik veya ataşeliklerinde ecnebi tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satma
lının ası ve bu yerlere sevk ve tevzi masrafları (gideceklerin harcırahları hariç). 

Fasıl 756 — Sanat modelleri satınalınması ve dağıtılması 
Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın, küçük sanatlar ile küçük sanat kooperatifle

rinin tekâmülünü sağlıyacak ve bu kooperatiflerde çalışanların vücuda getirecekleri mamulle
rin evsafını yükseltecek fennî ve mekanik alet ve cihazların satınalınması, yaptırılması, kurul
ması, ambalajı, yollanması (P. T. T. ücretleri hariç) ve bunların kullanılmasını öğretmek üzere 
açılacak kurslarda çalıştırılacak mütehassıslarla, ustaların ücret ve harcırahları, küçük sanatkâr
ların ve küçük sanat kooperatiflerinin çalışmalarını kontrol edeceklerin ücret ve harcırahları 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 işlerde kullanıl
mak ve İktisat ve Ticaret Vekâletince verilecek talimat gereğince küçük sanat kooperatiflerini 
fennî ve mekanik cihazlarla teçhiz etmek üzere bu kooperatiflere kredi vermek maksadiyle toptan 
Halk Bankasına verilebilir). 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet 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, döşeme, 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 satmalma ve onarması, 
Kira bedeli. ^ 
Taşıma masrafları. 
10 000 liraya kadar olan onarmalar, (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil). 
İlân ücretleri. 
îşçi ücretleri ile iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
Zaruret görülen ahvalde sigorta bedeli. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
4871 sayılı Sıtma Savaşı Kanunu gereğince verilecek ikramiyeler (Memurlar hariç). 
3958 sayılı Kanun gereğince açılacak kursların bilûmum masrafları 

Fasıl 427 — Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumlan 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. 
Yayın masrafları. 
Fennî tesisat, makine, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satmalımı ve onarımı. 
Taşıma masrafları. 
Kira bedeli. 
10 000 liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil). 
ilân ücretleri. 
îşçi ücretleriyle îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
Muayene ve tedavi evlerine baş vuracak fakir hastalara verilecek 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 yol masraflariyle tatbikatla ilgili diğer masraflar, 
Muhtaç öğrencilere- verilecek harçlık, hastalanan öğrencilerin memleketlerine yollanma, ölenle

rin teçhiz ve tekfin masrafları, 
İmtihan, tören ve diploma masrafları, 
Köy ebe okulum, getirilecek köylü öğrencilere ayda 3 yüz kuruşu geçmemek tUere verikctk 

harçlıklar, 

4 
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Sigorta bedeli. 
özel kanunlarına göre köy ebelerine ve sağlık memurlarına verilecek sağlık çantaları ile, taş

lık malzemesi satınalma karşılığı, 
Fakir hastaların yol ve ölenlerin cenaze masrafları, 
Akıl hastaları ile cüzzamlıların ve bunların muhafazasına memur edilenlerin harcırahları, 

0 
Fasıl 428 — Türkiye Cumhuriyeti 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, 
Sigorta bedeli. 
Taşıma masrafları, 
Küçük onarmalar (kalorifer, havagazi, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
Yayın masrafları, 
îlân ücretleri, 
İşçi ücretleri ile îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
Şehir içi yol paraları, 
iki vekâlet arasında mutabık kalınacak mevzularda verilecek fazla mesai ücretleri de bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 601 — Readaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları 
Vekâlet bu hizmeti, aynı gaye ile çalışan derneklere de bu fasıldan toptan tediyede bulunmak 

suretiyle gördürebilir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 33 — Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli 

Muhafaza teşkilâtının vilâyetlerde vazife görmekte olan motorlu kara vasıtalarının benzin, 
yağ, asit gibi akar yakıt ihtiyaçlariyle iç ve dış lâstikleri, patinaj zincirleri, radyoları, plâka re
simleri ve radyo abone ücretleri, diğer vergi ve resimlerle yukarda sayılan madde ve malzeme
lerin «Taşıma tertibi formülü» dışında kalan taşıma, sigortalama masrafları, üstüpü, gaz, güderi, 
sünger gibi temizlik malzemeleri ve bu tertibe dâhil maddelerin alımı için yapılacak eksiltme 
ilânlarına ait ücretler, akar yakıtların muhafazasına mahsus kablann alım ve tamir bedelleri ve 
bunlar için ödenecek ardiye ücreti, kiralar, kaçak kovalama işleri için icabında hariçten tutulacak 
kara vasıtalarının kiraları ile; 

Deniz muhafaza vasıtalarında kullanılan kömür, akar yakıt, makine yağları ve bunların «Taşı
ma formülü» dışında kalan taşıma ve sigortalama masrafları ve muhafazalarında kullanılacak kab, 
ambalaj masraflariyle bu işler için satmalmacak avadanlık ve tartı ve ölçü aletlerinin bedelleri, 
kömür ve akar yakıtların emniyetle muhafaza ve yangından korunması için lüzumlu malzeme ve 
cihazlarla bunların doldurma bedelleri, kaçak takibi için icabı halinde hariçten tutulacak deniz 
vasıtalarının kiraları, deniz vasıtalarının kaza ve hasarlarında yardım ve kurtarma masraflariyle 
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her ne gaye ile olursa olsun bunların nakil ve yedekte çekilme masrafları, bu vasıtalara lüzumlu 
barometre, termometre, pusula gibi seyir ve rasat aletleri ve yedek parçaları, deniz fenerleri, hu
susi deniz haritaları tersimi masrafları, deniz fi lama ve kitapları, madde ve malzemelerin alım
ları için yapılan eksiltme ilânları, bu tertipten ödenir. 

Madde 34 — Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma masrafları 
Vilâyetlere ait bilcümle vasıtaların tamir, tadil, kızak ve havuz masraflariyle atelyelerde kul

lanılacak her çeşit kömür, akar yakıt, su, elektrik, yedek parça, akümülâtör ve kabloların bedel
leri ve bunların imal, tamir ve şarj masrafları, 

Bu madde ve malzemenin korunması için alınacak veya yaptırılacak raf, dolap ve sair eşya . 
bedelleri, atelyelerin her türlü demirbaş eşya, avadanlık ,tezgâh ihtiyaçları ve bunların bakım, ta
mir ve montaj masrafları, 

Atelyelerin yangına karşı korunmasında kullanılmak üzere satmalmacak malzeme ve cihazlarla 
bu cihazların doldurma masrafları, 

Atelyelere lüzumlu tersim malzemelerinin bedelleriyle bu tertibe giren işlere ait plânların mas
rafları, 

Tamir için hariçten tutulacak usta, çırak ve işçilerin yevmiyeleriyle îş Kanununun gerektir
diği her türlü masraflar, 

Bu tertibe dâhil malzemenin ilân ücretleriyle taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak 
taşıma masrafları, bu tertipten ödenir. 

Fasıl 418 — Gümrük idareleri masrafları 
Kimyahaneler masrafları ile dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri, kimyagerlere yaptırılacak iç 

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 hayvanların 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. 

Fasıl 751 — Satmalmacak makine, alet ve gereçler • 
Madde 30 — Deniz motörleri makineleri 

Komple deniz motörü, deniz motörleri makineleri ve teknelerinin alım ve imali için lüzumlu 
masraflar bu tertipten ödenir. 

i 
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Ziraat Vekâleti 

Fasıl 417 — Zirai savaş 
Fasıl 418 — Tarla ziraati tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mer'a kauçuk işleri umumi 

masrafları 
Fasıl 419 — Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları zeytin ve çay 

umumi masrafları * ^ "" ' * s *" ! ~ - " * ^7 ^ 
Fasıl 420 — îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri umumi masrafları 

Fasıl 422 — Pamuk işleri umumi masrafları 
Fasıl 423 — Tohum temizleme evleri ve makina işleri umumi masrafları 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kağıt ve defterler 
işçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve bunların yol masrafları ile îş Kanunu gereğinee ödenecek 

prim ve tazminatları. 
Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat alet ve makineleri akar yakıt masrafları 
Her nevi nakil masrafları. 
Motorsuz taşıtlar, iş hayvanı, yedek parçaları, malzeme, muytabiye satmalma, imal ve onarma ve 

iaşe masrafları. 
inceleme, denetleme, temizleme ve yoketme masrafları. 
Kurum ve lâboratuvarları ıslah, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satmalma ve bakım, 

malzeme 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, tefcir, yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, 
kuyu, çeşme arteziyen yaptırma ve bakım masrafları. 

Hizmetlilerle (Bürolarda çalışanlar hariç) zirai mücadele, zeytin, çay ve tajja, tavukçuluk, 
meyvacılık işlerinde bilfiil çalıştırılan memur, müstahdem ve gündelikçilere verilecek iş elbisesi, 
ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola ve cibinlik masrafları 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleri ile koruyucu 
mahiyetteki sağlık malzeme ve malzemelerin bedeli, 

Yok edilecek ürünler, nebat ve parçalar için kanunlarına göre verilecek tazminat lüzumunda 
satmalınacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalan ile zararlı böcek, yumurta, kurt, tırtıl kri
zalitleri bedeli (2906 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi) 

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 icra Vekilleri Heyetince belinilecek sayıda verilecek tazminat; yaralananların 
ilâç bedelleri ve yol masrafları 

3/14933 sayılı Kararnameye göre Arı Amerika yavru çürüklüğü hastalığı tesbit edilerek im
ha edilen arı ve kovanların sahiplerine verilecek tazminat bedelleri. 

Örnek olacak işlerde çalışan köylülere 682 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince parasız verile
cek fidan, tohum masrafları 

Her çeşit tabiî ve kimyevi gübre masrafları 
Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah masrafları 
Kauçuk bitkileri hammadde satmalma masrafları 
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, 
Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, 
Kira bedeli, 
Harita ve kadastro masrafları, 
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Bu tertiplerdeki hizmetle ilgili yayın masrafları, 
Sigorta, vergi ve resimler, 
Köy çayır ve meralarının ıslahı, kurulacak yoncalık ve korungalıkların hafriyat ekim, gübre

leme, tohum, hasat ve harman masrafları, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur hakları, 
i lân ücretleri, 

Fasıl 424 — Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji ve serum kurumları ve 
lâboratuvarlar kurma ve yönetim işleri umumi masrafları 

Fasıl 425 — Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri umumi masrafları 
Fasıl 426 — Merinos işleri umumi masrafları 

Kırtasiye, demirbaş,, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, 
Seyis, çoban, işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunlardan aşım duraklarına gönderilen se

yislerin harcırahları, îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar 
Her nevi makinelerin işletme masrafları 
Damızlık, iş kesim, tecrübe, serum, aşı için hayvan, malzeme, muytabiye, yem, nakil, imal, onarma 

nallatma ve nal imali ve benzeri masrafları, 
Motorsuz taşıtlar, malzeme, yedek parçaları 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, ıslâh, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli masraflar, hastane ve dis
panserlere getirilen hasta hayvanların ameliyat, tedavi, ilâç, barındırma, yemleme ve bakım mas
rafları, 

Seyis, çoban 1$ hizmetlilerle veteriner mücadele, deneme, suni tohumlama, hayvan hastane
leri ve dispanserleri, aygır depoları, suni tohumlama ve tığır ıslah istasyonları, inekhaneler ve 
numune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri, barındırılmaları, bunlara ait çeşitli mas
raflar, 

Seyis, çoban ve hizmetlilerle veteriner mücadele, deneme, suni tohumlama ve lâboratuvar işler 
rinde bilfiil çalıştırılan memurların iş elbiseleri, sağlık malzemesi, ayakkabı, çizme, cibinlik satm
alma, 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 çantaları, bunlara ait her türlü malzeme ile portatif karyola ve çadır 
masrafları, 

Her nevi nakil masrafları, 
Telefon masrafları, ..&-.'* ^ 
Suni tohumlamada deneme ameliyatında koruma ve tedavi banyolarında aşılama, tohumlama, ilaç

lama ve bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlar ve Hayvan Sağhk Zabıtası Kanunu gereğin
ce öldürülen hayvanlar için 904, 1234 ve 4758 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminat, 

Yapağı 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 
satmalma, nakil ve bakım masrafları, 

Yapağı primi ve 1703 sayılı Merinos Kanunu mucibince damızlık koyunun tedarikinden âciz 
olan köylülere parasız verilecek damızlık merinos koç ve koyunu satmalma masrafları, 

Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine 2582 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince parasız verilecek çeşitli tohumları satmalma ve nakil masrafları, 

Kira bedeli, 
Hayvan hastalıkları ile mücadelede mahallen tedariki zaruri bulunan bilûmum dezenfekdan 

maddelerin satmalma masrafları, 
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Merinos damızlığı satmalma, bakma ve dağıtma masrafları, 
Harita ve kadastro masrafları, 
Savaşla ilgili yayın masrafları, 
Sigorta vergi ve resimleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
ilân ücretleri. 

Fasıl 428 — Sulama, toprak etüd ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve arteziyen işleri umumi 
masrafları 

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 iş Kanunu gereğince ödene

cek prim 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, 
ilân ücretleri, 
Köylerde ve çiftçi tarlalarında yapılacak kimyevi gübre denemeleri ve teşmil işleri için satm-

almacak her çeşit kimyevi gübreler ve diğer umumi masrafları. 

Çalışma Vekâleti 

Fasıl 416 — Çalışma Enstitüsü umumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, 
Basılı kâğıt ve defterler, 
Kira bedeli, 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları, 
451 nci fasıldaki yayın masrafları, 
Toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları, 
Enstitüye celbedileceklerin yol paraları ile kurs yevmiyeleri, 
Enstitüye istanbul dışından tâyin edilecek Türk personelin harcırahları, 
Ecnebi mütehassıslara ödenecek gündelikler ile bunların memleket içi seyahat masrafları, 
Diploma töreni masrafları, 
ilân ücretleri, 
Enstitünün hususiyetinin gerektirdiği ve mahalli para ile ödenmesi mümkün diğer masraflar, 

....y.. > o ^ ..«;... 
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1954 
Tılı Bütçe Kanununun altıncı maddesiyle vnfilen yetkiye dayanılarak 
(E) cetveline giren masraf tertiplerinden idare edilen hizmetliler için 
tcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadrolan gösteren cetvel 



BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

F. . M. 

203 Geçici hizmetliler üc
reti 

11 Meclis bahçesi geçici 
hizmetliler ücreti 

12 Millî Saraylar geçici 
hizmetliler ücreti 

13 Yeni Meclis binası ge
çici hizmetliler ücreti 

Görevin cinsi 

Başmühendis 
Isıtma mühendisi 
Kazan şefi 
Isıtma mühendisi yardımcısı 
Elektrik tamir şefi 
Klima santralcisi 
Kaynakçı 
Dosya memuru 
Hademe 
Hesap uzmanı 
Arşiv ınçmuru 
Sürveyin* ? 
Makinist 
Bekçi 
Gece bekçisi 
îşçi 
Marangoz 
Amele 
s* ; ;. . * . ' _ ' 

»i 

Kullanıldığı 
Aded ay Aylığı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 '. 
1 
6 
1 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 
10 
7 
8 
8 
4 
4 
4 
12 
12 
12 
6 
12 

1 000 
750 
500 
500 
450 
400 
350 
250 
150 

1 000 
250 
300 
250 
200 
150 
125 
300 
200 

. 115 
110 
115 
30 



BAŞVEKÂLET 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

203 — Geçici hizmetliler üe- Eski metinler uzmanı (*) 
reti Eski metinler telhiscisi (**) 

Ayırıcı 
Mücellit 

» yardımcısı 
Temizleyici 

.- ....̂ .-

Aded 

ırulunt 

2 
1 
4 
4 
4 
9 
6 

..// 1 
1 
5 

Beheri 
Lira K. 

m 1954 y 

300 
300 
275 
250 
225 
200 
175 

i 175 
130 
100 

H i z m e t ••• -

süreöi Tutarı 
Ay Lira K. 

ıh kadroları 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 : . f 

12 
12 

;>39 

BASIN - YAYIN VE TURİZM UMÛM MÜDÜRLÜĞÜ 

6128 sayılı Kanuna müsteniden yeniden kurulacak üç radyo istasyonunun in§ası müddetince çatış
tırılacak geçici hizmetlilerin 1954 malî yılı kadrosu 

3656 saydı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi geçici hizmetliler 

203 3 Geçici hizmetliler ücreti Teknisiyen 
» 

Tercüman (Fransızca 
lizce) 
Tercüman (Almanca 
lizce) 
Şef memur 
Memur 
Desinatör 

- îngi-

• tngi-

2 
1 

1 

1 
1 
2 
1 

875 
875 

625 

625 
400 
300 
550 

12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 

(*) Ferman, irade, mâruzât, mühimme, telhis defterler ve kayıtlarım okuyup anîamakiâ ve tarih, 
tura, mühür ve imzaları ve rumuzları tahlilde mümaresesi olanlar. 

(**) hulâsa fişlerini tanzim edebilecek derecede siyakat, divani, divani kırması, talik, nesih, 
kufi gibi eski yazılardan bir veya birkaçını okuyabilenler. 

İcabında bu kadrolardaki ücretler karşılık gösterilmek suretiyle kadro ve ücretten daha aşağı üc
retlerle memur çalıştırılabilir. -
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M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

Daktilo (Lisan bilir) 
Teknisiyen 
Memur 

Aded 

1 
3 
6 

Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Ay 

350 12 
875 7 
300 6 

Tutan 
Lira 

19 

ÎSTATÎSTÎlt UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Geçici hizmetliler üc
reti 

« 

** 

Tasnif âmiri 
» » 

Kontrolör 
Tasnif şefi 
Grup gef i 
Tasnif memuru 

» y> 

» » 
» » 

Doktor 
Şoför 

» 
Hademe 

1 
2 
4 
5 
6 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 

400 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
175 
150 
150 
225 
200 
100 

12 
12 

.12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

33 

Kurs kadrosu 

Yabancı uzman ve hiz-
mjfetlÛ rJje bunlara yar
dımcı personelin üc
retleri 

idare memuru 
Kâtip 
öğretmen 
Hademe 

Genel yek§n 

Merton V. Lindquist 
Mr. Sven Jpnhegen 
Mr. VaittÖ Kannisto 
üftr». J. JC. îfcroo 

1 
* 1 

10 
1 

13 

46 

1 
1 
1 
1 

200 
150 
150 
125 

8 000 
8 760 
8 760 
8 760 

10 
9 
7 

10 

12 
12 
12 
12 

4 
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TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Okulu ve Tapulama Kursu Yönetim ve öğretim Kurulu ile tapu arşivlerinin ye
nilenmesi işlerinde merkezde çalıştırılacakların 1. III . 1954 ten 28 .II. 1955 tarihine kadar kadrolan 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı Aded 

Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Ay 

Tutan 
Lira K. 

MERKEZ 

Tapu ve Kadastro Okulu, Tapulama Kursu yönetim ve öğretim kadrolan (Barem Kanununa bağlı 
kadrolar) 

203 11 Merkez gezici hizmet
lileri ücreti 

Kurs Müdürü 
Kurs mutemet ve kâtibi 
îdare memuru 
öğretmen (**) 
öğretmen (*) 
öğretmen 
öğretmen 

3656 sayılı Kanunun 19 ncumaddesine dâhü müteferrik müstahdemler 

% 
l 
1 
19 
24 
1 
4 

250 
200 
150 
150 
150 
250 
150 

12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 

3 000 
2 400 
1 800 
28 500 
43 200 
3 000 
7 200 

89 100 

Daktilo 
Bahçıvan 
Gece bakıcısı 
Bakıcı 
Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Baş arşiv ayırıcısı 
Arşiv ayırıcısı 
» •» 
» » 
» > 
> » 
» » 

Defterci 
Daktilo 

.1 
1 
i 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
10 
10 
9 
6 
1 

125 
150 
125 
100 
100 
75 
75 
75 
400 
300 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
150 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 500 
1 800 
1 500 
1 200 
1 200 
8 100 
1 800 
1 800 
4 800 
7 200 
13 500 
12 000 
21 000 
18 000 
13 500 
7 200 
1 800 

(**)' 3888 sayılı Kanuna göre ücret alacaklardır. 
(*) 3888 sayılı Kanunla 3656 sayılı Kanunun 4609 sayıh Kanunla deği§tvHhn W mi ıt>add*9İn* 

göre ücret alacaklardır. 
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Hizmet 

h\ M. Tahsisatın nev'i 

. • ' * 

Kadro unvanı 

Takipçi 
Başeiltçi 
Oiltçi 
Ciltçi 
Hademe 
Hademe 

• Pilot . 
Bâsıt 
Makinist 
Makinist 

Aded 

1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

Behieri 
Lira K. 

150 
350 
225 
150 . 
100 
100 
625 
550 
350 
300 

süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
12 
12 

Tutari 
Lira K, 

1 800 
4 200 
5 400 
3 600 
3 600 
2 400 
6 250 
5 500 
4 200 
3 600 

158 450 

Tapulama Kursları Yönetim ve öğretim Kurulu ile tapu kayıtlarının çıkarılması ve Gezici arazi 
Kadastrosu Hâkimlikleri•Mübaşirliklerinde vilâyetlerde çalıştırılacakların 1 . 111 . 1954 den 28.11.1955 

tarihine kadar kadroları 

Vilâyetler Tapulama Kursları yönetim ve Öğretim kadroları 
(Barem kanununa bağlı kadrolar) 

203 3.2 ; yilâyetleri geçici hiz- Kurs Müdürü 
metlileri ücreti Kurs mutemet ve kâtibi 

öğretmen (*) 
öğretmen (*•) 

1 
2 
4 

16 

250 
200 
150 
150 

12 
12 
12 
12 

3 000 
4 800 
7 200 

28 800 

43 800 

3656 swyik Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

Arşiv ayırıcısı 

fişçisi 
Ciltçi 
Hademe 

sir 

5 
6 

35 
45 
60 
1 
4 

36 

200 
175 
150 
125 
100 
200 
100 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 

12 000 
12 600 
63 000 
67 500 
72 000 

2 400 
4 800 
3 600 

23Î 900 

(*) 3888 sayılı Kanunla, 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine 
göre ücret alacaklardır, 

(**) 3888 sayılı Kanuna göre ücret alacaklardır. 



TOPRAK VE İSKÂN ÎŞLERÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

_ _ _ __ Hizmet 
Beheri süresd Tutan 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı Aded' Lira K! Ay Lira K. 

203 — Merkez geçici hizmet- (Toprak v« îskâû ^ursu) 
lileri ücreti Kurs öğretmeni 11 150 12 19 800 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 

1954yılı Bütçe Kanunun S nci'maddesi ile verilenyetkiye dayanılarak (E) cetveline giren masraf 
tertiplerinden idare edilen hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karart ile uygulanmış olan kadroları 

gösterir cetvel 

203 11 Kara Kuvvetleri geçi; Kara kuvvetleri İstihkâm Da-
ci hizmetliler ücreti v resiyle Yedinci Bölge în-

,şâat ve Lmlâk müdürlükle
ri ve İstihkâm İnşaat komis-
yonları için teknisiyen 

» > » 
> * * 

- . • ' ' , * * * 

» » » 
> > » 

M. M. NATO Bürosu için mü
tercim 10 750 12 90 000 
Kara Kuvvetleri Ordu Dona
tım Başknnlığı ile daireye 

. bağlı teşkillerde çalışan tek--
nisiyen 
Mütercim daktilo 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Ku
mandanlığı için imâm 
İstanbul Temsil Bürosu halk
la münasebetler sivil me
muru # j 3 0 0 1 2 3 600 

28 
9 
3 
6 
18 
6 

875 
750 
550 
250 
300 
250 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

294 000 
81 000 
19 800 
25 200 
64 800 
18 000 

10 
- 10 
* 4 

750 
625 

500 

• 12 
12 

12 

9̂0 000 
75 000 

24 000 

Maliye ve bütçe dairesi eski 
akredetifler tasfiye memuru 1 300 7 2 100 

106 787 500 

Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için tercüman 10 750 8 60 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı Aded 

12 Hava Kuvvetleri geçi- Hava Kuvvetleri istihkâm, 
ci hizmetliler ücreti emlâk ve inşaat grupu, em-

- lâk ve inşaat şubelerinde ve 
meydan imi* hatam •© lMg~ 
killerinde göreı 
olan teknisyen 

• 3 P - • • * • -

' • * • ' • • * 

» » 

• » 

Beheri 
Lira K, 

Hizmet 
süresti 
Ay 

Tutarı 
Lira K. 

4 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
% 
1 
3 
2 

875 
875 
875 
750 
625 
625 
500 
450 
400 
m 350 
300 
250 

12 
10 
9 
10 
12 
10 
12 
12 
m 
w 12 
12 
12 

42 000 
35 000 
23 625 
7 500 
7 500 
6 250 
18 000 
16 200 
14 400 
8 000 
4 200 
10 800 
6 000 

31 199 475 

203 13 Deniz. Kuvvetleri geçi* 
«i hizmetliler üef«ti 

Teknisiyen 
ir 

2 
2 
2 
1 
5 

875 
750 
625 
625 
350 

12 
12 
12 
8 
12 

21 000 
18 000 
15 000 
5 000 
21 000 

12 80 000 

203 14 Harita Umum Müdür
lüğü geçici hizmetliler 
ücreti 

Jeodezi öğretmeni 
Fotogrametri öğretmem 
Muvazene öğretmeni 
Astronomi ve matematik öğret
meni 
Topografya ve plan öğretmeni 
Kartografya öğretmem 
Jeomorfoloji öğretmeni 
Hesapçjı 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
11 

150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
400 

5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
12 

750 
750 
750 

750 
750 
750 
750 

52 800 

18 58 050 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

204 11 Kara Kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle banlara yardımcı 
personelinin ücretleri 

Kadro unvanı 

Kara Harb Akademisinde 
bancı uzman öğretmen 
Süvari Okulu binicilik 
manı 

ya-

uz-

Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Aded 

1 

1 

10 
1 

10 
3 
5 

19 
30 
17 
5 

Beheri 
Lira K. 

2984 

2406 

850 
800 
750 
700 
651 
625 
574 
499 
422 

Hizmet 
süresti 
Ay 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12. 
12 

Tutarı 
Lira K, 

35 808 

28 »72 

102 000 
9 600 

90 000 
25 200 
39 060 

142 500 
206 640 
101 796 
25 320 

102 806 796 

204 13 Deniz kuvvetleri ec
nebi uzman ve hizmet
lilerle bunlara yardım
cı personelin ücretleri 

204 14 Harita Umum Müdür
lüğü ecnebi uzman ve 
hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin 
ücretleri 

Naval înstructor 
Hidrografi uzmanı 
Seyir uzmanı 
Makina uzmanı 
D. S. A. uzmanı 
Radar uzmanı 
Topçuluk uzmanı 
Dil uzmanı 
Kartografi uzmanı 
Litoğrafi uzmanı 
D. S. A. uzmanı 
Tercüman (Elk. Teki) 
Tercümaaa 

Foto mekanik uzmanı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 

20 
?£Z2ZZ£Z 

1 

2 677 41 
2 677 41 
2 568 41 
2 259 40 
2 259 40 
2 259 40 
1 597 65 
1 597 65 
1 108 44 
1108 44 

958 50 
875 00 
650 00 

2 000 00 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 

32 128 92 
32 128 92 
30 820 92 
27 112 80 
27 112 80 
27 112 80 
19 171 80 
38 343 60 
13 301 28 
13 301 28 
11 502 00 
10 500 00 
54 600 00 

337 137 12 
—"̂-* ^= 

12 000 00 



DAHİLİYE VEKÂLETİ 

İ954 yıh Bütçe Kanununun 5 nçi_„maddeşiyU V^ilen yçtkiyejtoyanılara^ VM&fuf-

F. M. 

203 

plerinden idare edilen hizmetler'için Vekiller Heyeti 

Tahsisatın nev'i 

Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

Kadro unvanı 

Kaymakamlık kursu 

Kurs âmiri 
Âmir yardımcısı 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Konferans (#) 

karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Âded 

1 
1 
1 
1 
1 

150 

Beheri 
Lira K. 

400 
250 
200 
150 
150 
15 

Hizmet 
süresi 
Ay 

4 
4 

12 
4 
4 

Tutarı 
Lira K. 

1 600 
1 000 
2 400 

600 
600 

2 250 

8 450 

Meslek kursu 

Kurs âmiri 
Âmir yardımcısı 
Öğretmen 
Kâtip 
Teksir memuru 
Hademe 
Konferans (*) 

Vekâlet Muhasebe Dairesi 

Kayıt ve tasnif memuru 
» » » 

Dosya memuru 
Tasnif çi 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

100 

1 
1 
1 

• ı 

400 
300 
100 
200 
150 
75 
5 

175 
150 
150 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
3 

4 800 
3 600 
9 600 
2 400 
1 800 

900 
500 

23 600 

2 100 
1 800 
1 800 

600 

6 300 

(*) Bir kişinin vomeeğk konferans sayısı haftada dördü geçenim. 
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EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1954 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren masraf 
tertiplerinden idare edilen hizmetler için Vekiller Heyeti karariyle uygulanmış olan kadrolar 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

Hizmet 
Beheri süresd Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Trafik öğretmeni 
metlileri ücreti 

13 150 7 800 

MALÎYE VEKALETİ 

Ücretleri, Maliye Vekâleti 1954 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü «geçici hizmetlileri 
ücreti» faslının 11 nci «merkez hizmetlileri ücreti» ile 12 nci «vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti» 
maddelerine konulan tahsisattan verilmek üzere adı geçen Vekâlet emrinde çalıştırılacaklara ait ili
şik cetvelde yazılı kadroların 1. I I I . 1954 - 28 . II . "1.955 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tas
diki ; Maliye Vekâletinin 19 . III . 1954 tarihli ve 111109 - 2/3975 sayılı yazısı üzerine, 6297 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine göre îcra Vekilleri Heyetince 25 . III . 1954 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

203 11 Merkez geçici hizmet- Arşiv uzmanı 
İlleri ücreti » » 

» şefi 
» » 
» memuru 
» » 
» » 

Teknisiyen 
Makinist 
Sayıcı 

Aded 

2 
4 
3 
5 
4 
6 
6 
1 
1 
4 

Beheri 
Lira K. 

625 
550 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
300 
150 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
3 

Tutarı 
Lira K. 

15 000 
26 400 
14 400 
21 000 
14 400 
18 000 
14 400 
4 800 
3 600 
1 800 

133 800 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Memur yardımcısı 
metlileri ücreti » » 

5 
7 
9 
51 
25 

250 
200 
175 
150 
150 

12 
12 
12 
12 
10 

15 000 
16 800 
18 900 
91 800 
37 500 

97 180 000 
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MAARİF VEKÂLETİ 

(E) Cetveline istinaden îcra Vekilleri Heyetinden ahnan kadrolar 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı Aded 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süreci 
Ay 

203 12 Vilâyetler geçiei 
•metlileri ücreti 

îmam - Hatip okulları kursları 

hız- öğretmen 

Hademe 

Tutarı 
Lira K. 

Tayım işleri 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Tashihçi 
leri ücreti Tashihçi (aynı zamanda dak

tilograf) 
Tasnifçi 
Tasnifçi (aynı zamanda dak
tilograf) 
Daktilograf ve dağıtıcı 

» » 
Daktilograf (yabancı dil bi
lir) 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

250 

250 
175 

175 
15© 
150 

360 

Türk Ansiklopedisi Bürosunda çaltştvrvlacaklar 

İdare memuru 
Kartograf 
Fiş memuru 
Tasnif memuru 
Karşılaştırıcı 
Daktilograf 
Dağıtıcı 
Fotoğrafçı 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

225 
300 
200 
200 
250 
175 
125 
100 
100 

12 

12 ' 
12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Köy okulları ve ilk öğretmen okulları inşaat işlerinde çalıştırılacaklar 

Başteknisiyen 
Mimar 

1 
1 

625 
475 

12 
12 

3 000 

3 000 
2 100 

2 100 
' 1 800 

1 800 

4 200 

2 700 
3 600 
2 400 
2 400 
3 000 
4 200 
1 500 
1 200 
1 200 

7 500 
5 700 

Yekûn 53 400 

1 
6 

31 
5 

400 
200 
150 
100 

12 
12 
12 
12 

4 800 
14 400 
55 800 
6 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı Aded 

Hizmet 
Behieri süresi 

Lira K. "Ay 
Tutarı 
Lira K. 

Umumi kütüphaneler tasnif idlerinde çalıştırılacaklar 

Tasnif memuru 

Yazıcı ve daktilo 

Yazıcı ve daktilo 
> > 

Mütehassıs ciltçi 

Temizleyici 
> 

250 
200 
200 
175 
159 
125 
125 
175 
200 
100 
100 

12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 

24 000 
14 400 
4000 
8 400 
9 000 
4 500 
5 000 
2 100 
4 000 
2 100 
3 60»> 

İslâm Ansiklopedisi Bürosu memur ve hizmetlileri 

Fiş memuru 
> > 

Tashihçi 
Odaeı 

225 
200 
200 
200 
125 

12 
12 
12 
12 
12 

2 700 
2 400 
7 200 
4 800 
3 000 

Köy okulları yapı işlerinde çalıştırılacak hizmettiler 

Yapı ve tesis teknisiyeni 
Makinist 

250 12 
12 

3 000 
2 700 

Yetiştirme yurtlarında çalıştırılacaklar 

2 
4 

>r 
Bekçi 
Doktor 
Hastabakıcı 

150 
6 200 
4 125 

12 
12 
12 
12 

4 800 
7 200' 

14 400 
6 000 

Meslekî ve teknik kursları 

öğretmen (Usta) 

Kurs ustası 

30 
20 
20 
20 
11 
52 

175 
225 
300 
350 
400 
100 

12 
12 
12 
10 
12 
12 

63 000 
54 000 
72 000 
84 000 
52 800 
62 400 

Mesleki ve teknik yapı işlerinde çt^tırılacaldar 

Teknisiyen 750 
625 

12 
19 

18 000 
16 000 
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Tahsisatın nev'i Kadro unvanı Aded 

Hizmet 
Beheri süresi 

Lira K. Ay 
Tutan 
Lira K. 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

Ecnebi uzman, c »ğret-
men ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı 
sonelin ücretleri 

per-

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
> » » 

Daktilo 

Ankara Kimya Sanat Enstitüsü 

Şoför (Makinist) 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

Öğretmen 
» ' " - - • • ' - ' 

» • -:' -i. 
» 
» 
» • 
» 
» 

1 
1 
3 

10 

" V 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

350 
300 
200 

350 

1500 
1000 
ıooo 

'800 
700 
280 
250 
200 

12 
12 
12 

12 

ftkûn 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

4 200 
3 600 
7 200 

42 000 

«97 600 

-

72 000 
12 000 
12 000 
9 600 
8 400 
3 360 
3 000 
2 400 

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 1 200 12 2 400 

Devlet Könservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Flârmonik Orkestrası 

' ".. Uzman 1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

; ! • : . 

3 440 
1280 
1566 
1280 
1280 
1100 
1100 
1100 
1280 
1280 
2 000 

200 
r- 100 

2,5 
11 
12 
12 
6 
9 
4 
6 
3 
8 

12 
12 
12 

8 600 
14 080 
75 168 
76 800 
7 680 
9 900 
4 400 
6 600 
3 840 

10 240 
24 000 
2 400 
1 200 



Htenwt 
Beheri süresi Tutan 

¥ . M. Tahsisatın nev 'i Kadro unvanı Aded Lira K. Ay Lira 3 

İstanbul Güzel SanaÜar Akademisi 

Uz: 

Meslekî 

man 1 1 566 
» 1 700 • 
» 1 567 
» ' . 1 100 

ve teknik okullarda çaltşUrılacaklar 

Uzman 1 2 000 
» 1 1800 
» 1 1700 
» 3 1500 
» 7 1500 
» 1 1500 
» 3 1200 
» 1 1200* 
» 1 1200 
» 3 1200 
> 1 750 
> 1 625 
* . . . , 1 500 
» İ 400 

Ortaöğretime bağU okullarda çahşUrılacaklar 

öt 
...» 

r / •;. 

, . ' • - . 

. • - . , 

.-; 

- • ' - -

retmen 1 950 
» 1 800 
*,. 3 700 
>' 3 650 
» 4 600 
» 3 525 
» 3 500 
» r 4 500 
» 1 450 
» .,r..,_.,T •,..'../.: ... 1 425 
» ' / 4 400 
» 1 375 
» _ „ 2 200 
» . . ; , , 1 100 

Millî Kütüpfamf *.,, ^ 

Uzman 1 370 
» 1 370 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
8 
8 

12 
9 
4 
6 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

18 792 
8 400 
6 804 
1 200 

24 000 
21 600 
20 400 
36 000 
84 000 
12 000 
43 200 
10 800 
4 800 

21 600 
9 OÖCf 
7 50Ö 
6 000 
4 800 

11 400 
9 600 

25 200 
23 400 
28 800 
18 900 
18 000 
24 000 

5 400 
5 100 

19 260 
4 500 
4 800 
1 200 

4 440 
4 440 
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F. M. Tahsisatın nev'i 
Beheri 

Kadro unvanı Aded Lira K. 

•a Körler Okulu ve Yetiştirme yurtlan 

Uzman 1 1000 
» 1 550 

Eski Eserler ve Müzeler 

Uzman 1 1000 

Htemet 
süresi 
Ay 

10 
12 

6 

Tutan 
Lira 

10 000 
6 600 

6 000 

Yekûn 941 944 

NAFIA VEKÂLETİ 

25. III. 1954 tarih ve 4/2637 sayılı kararnameye bağh kadrolar 

MERKEZ 

Bemiry ollar ve Limanlar İnşaat 

! 11 Merkez geçici hizmet- Hekim 
lileri ücreti Teknîsayen 

» 
» 

Kartograf 
ingilizce bilir tercüman veya 
steno daktilo 
İngilizce tercüman 
Dosya ve kayıt şefi 

> • » . : » » ( * ) . ' 

» » tasnif memuru 
» » » » 
» » kayıt memura 
» > » > 

Depo memuru 
Arşiv memuru 
Mavici 
Pansumancı 
ŞofSr 

Reisliği 

1 
3 
9 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

400 
875 
750 
625 
4oo 

475 
400 
400 
350 
300 
150 
225 
175 
225 
200 
200 
175 
300 

1 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
9 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

400 
31 500 
81 000 

7 500 
4 800 

5 700 
9 600 
4 800 
3 150 
7 200 
1 800 

10 800 
4 206 
2 706 
2 400 
4 800 
2 160 
7 200 

(*) 1 .VI * 1954 tarihinden itibaren muteberdir, 



17 — 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira 

Dosya ve kayıt şefi (**) 
Dosya, ve kayıt memuru (**) 
Gönderme memuru (**) 

1 
2 
1 

40 

250 
225 
150 

11 
11 
11 

2 750 
4 950 
1 650 

201 000 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Başteknisiyen 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fennî 
» 

Fennî 
» 
» 
» 
» 
» 

(*) 

(*) 

(#) 

' (•) 

tesisatçı 
» 

tesisatçı 
» (#) 
» 
» 
» 
» 

Kartograf (*) 
Dosya 

» 
» 
» 
» 
» 

Arşiv : 
Teksir 
Kayıt 
Daktil< 
şart) 
Daktih 

» 

ve tasnif memuru 
» » (*) 
» » 
» » 
» » 
» ' » 

memuru 
» 

ve tesellüm memuru 
3 (yabancı dil bilmesi 

3 

( ') 

1 
3 
6 
6 
2 

12 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

875 
875 
875 
750 
750 
625 
550 
550 
475 
475 
350 
300 
750 
550 
400 
400 
350 
300 
250 
225 
400 
350 
300 
300 
250 
225 
200 
300 
225 
175 

350 
250 
250 

12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
10 

10 500 
.31 500 
52 500 
54 000 
15 000 
90 000 
26 400 
5 500 
5 700 

14 250 
4 200 
7 200 

18 000 
38 000 
9 600 
4 000 

12 600 
7 200 
3 000 
2 700 
4 000 
4 200 
6 000 
3 600 
3 000 
5 400 
2 400 
3 600 
2 700 
2 300 

4 200 
3 000 
2 500 

(**) 1 . IV . 1954 tarihinden,itibar en muteberdir. 
(*) 1. V . 1954 tarihinden itibaren muteberdir, 



F. M. Tahsisatın nev'i 
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Kadro unvanı 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Daktilo 
» 
» 

Depo memuru 
Sürveyan 

» 
> 
» 

Sürveyan 
» 

Tesisat sürveyanı 
Puvantör 
Şoför 
Bekçi 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
11 • 
4 
o 

1 
1 

• 2 
17 

124 

200 
• 175 
150 
200 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
200 
225 
250 
150 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 400 
2 100 
1 800 
2 400 
3 600 
9 000 
8 100 
26 400 
8 400 
5 400 
2 400 
2 700 
6 000 
30 600 

565 050 

Hava meydanları inşaatı 

Başteknisiyen 
Teknisiyen 

» 
» 

Dosya ve kayıt şefi 
Ambar şefi 
Dosya ve evrak kayıt memuru 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

875 
750 
*550 
475 
350 
300 
250 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
18 000 
6 600 
5 700 
4 200 
7 200 
3 000 

55 200 

VİLAYETLER 

Demiryollar ve iÂmanlar ln§aat Reisliği 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Hekim 
metliler üereti 

Hekim 
» 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 

Dosya ve kayıt memuru 
» » » 
» » » 

Malzeme depo memuru 

1 
1 
5 
8 
5 
4 
1 
1 
1 
1 

* 1 

400 
400 . 
875 
750 
625 
550 
400 
225 
200 
150 
250 

12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

4 800 
4 000 
52 500 
72 000 
37 500 
26 400 
4 800 
2 700 
2 400 
1 800 
3 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

Arşiv ve ayniyat memuru 
» » » 

Teslim alma memuru 
Dosya memuru 
Yollama memuru 
Santralci 

» 
» 

Sürveyan 
» 

Şoför 
» 
» 

Muhafız 

Aded 

1 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
9 

50 
3 
2 

10 
11 

133 

Beheri 
Lira K. 

300 
250 
200 
250 
175 
225 
200 
150 
225 
200 
300 
250 
200 
150 

Hizmet 
$ttresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12. 
12 
12 
12 

. 12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

3 600 
18 000 
2 400 

21 000 
2 100 
2 700 
2 400^ 
1 800 

24 300 
120 000 

10 800 
6 000 

24 000 
19 800 

470 800 

Yapı ve îm&r İşleri Reisliği 

Y. Mühendis veya Y. Mimar 
(îht. Mv.) 

Başteknisiyen ( 
Teknisiyen 

» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fennî tesisatçı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

*) 

(#) 

(#) 

(*) 

(*) 
(#) 
O 

(*) 

1 
3 
6 
8 
9 
4 

12 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

, 3 
1 
1 

750 
875 
750 
750 
625 
625 
550 
550 
475 
475 
400 
350 
300 
250 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
350 

12 
10 , 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 

9 000 
26 250 
54 000 
60 000 
67 500 
25 000 
79 200 
22 000 
17 100 
14 250 
12 000 
7 000 
7 200 
3 000 

18 000 
7 500 
6 600 

11 400 
14 400 
3 500 
4 200 

(*) 1. V, 1954 tarihindm itibaren r&uUlüerâir, 
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Hiamet 

Behçri süresi Tutarı 
M. Tahsisatın nev'i 

Fennî 
.Daktilo 

.» 
» 
» 
» 
» 

Dosya 
Kayıt ] 

» 
Dosya 
Tesisat 
Sürvey 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Şoför 
Bekçi 

Kadro unvanı 

tesisatçı 
1 

(•) 

(*) 

(•) 
ve tasnif 
memuru 

» 
ve -tasnif 
sürveyanı 
an 

(*) 

(*) 

C) 

(*) 

memuru (*) 

memuru 

/ 

Aded 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
»2 
6 
5 
6 
9 
4 
6 
21 
3 
24 
8 
2 
1 
1 

: 186 

Lira K. 

300 
200 
250 
225 
200 
175 
175 
200 
250 ' 
225 
225 
225 
300 
300 
250 
250 
225 
200 
225 
175 
150 
150 
200 
150 

Ay 

12 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
10 
12 
12 v 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 

Lira 

7 20'» 
2 400 
2 500 
5 400 
4 000 
2 100 
3 500 
6 000 
3 000 
2 700 
5 400 

16 200 
18 000 
18 000 
27 000 
10 000 
16 200 
50 400 
6 750 
50 400 
14 400 
3 000 
2 400 

. 1 800 

747 850 

Hava meydanları inşaatı 

Teknisiyen 
Ambar memuru 

750 
200 

12 
12 

27 000 
2 400 

29 400 

4585 sayılı Kanun gereğince açılacak yapı kalfa kursları 

Kurs müdürü 
öğretmen 
îdare memuru 
Daktilo 

24 
200 
150 
100 
80 

4 
4 
4 
4 

6 400 
14 400 
3 200 
2 560 

(*) 1. V. 1954 tarihinden itibaren muteberdir. 
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P. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

HÛRftft 
Beheri süresi ihatam 

Aded Lira K. Ay Lira 3 

Odacı 70 2 24$ 

56 28 800 

Bu kadroların işe başlama ve bitme günleri serbesttir. 

Demiryollar ve Limanlar tnşaat Reisliği 

204 Yabancı uzman ve hiz- Uzman mühendis' 
metlilerle bunlara yar- » » (yabancı) 
dımcı personelin ücret
leri 

Yapı ve İmar işleri Reisliği 

Yabancı uzman 
» » 
» » 

1 1300 
2 1750 

12 
12 

15 603 
42 000 

o o 
3 
5 

14' 

2500 
2000 
1700 

12 
12 
12 

90 000 
72 000 
102 000 

321 600 
T".'— , —71 

İKTİSAT VE TİCARET VEKÂLETİ 

* İcra Vekilleri Heyetinin 25. III. 1954 tarihli' ve 4/2641 sayılı Kararı örneği 

ücretleri iktisat ve Ticaret Vekâleti 1954 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 neü faslın 
11 nci (Merkez geçici hizmetlileri ücreti) ve 12 nci (Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti) madde
lerine konulan tahsisattan verilmek üzere, adı geçen vekâlet emrinde çalıştırılacaklara ait ilişik 
cetvellerde yazılı kadroların 1. I I I . 1954 - 28. II-.1955 tarihleri arasında muteber olmak üzere tas
diki Maliye Vekâletinin uygun mütalâasına dayanan iktisat ve Ticaret Vekâletinin 17. I I I . 1954 
tarihli ve 161 - 9/398/18213 sayılı yazısı üzerine 6297 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre îera 
Vekilleri Heyetince. 25 . IIT . 1954 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Reisicumhur 
C. Bayar 
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?0fttâ>k işhri st0fb4prâi»my&nu islerinde geçici hizmetliler kadre cetveli 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

M. Tahsisatla nev'i Kadro unvanı Aded Lira K. Ay Lira 

11 Merke? geçici hizmet
liler ücreti 

1,2 Vilâyetler geçici 
metliler ücreti 

hiz-

Bölge baseksperi 
Başeksper 
Pamuk işleri büro âmiri 
Başeksper muavini 
Eksper 
Eksper muavini 
Pamuk işleri fiğ memuru 
Daktilo 

» 
Hademe 

» 

Başeksper 
Başeksper muavini 
Eksper 
Eksper muavini 
Pamuk işleri fiş memuru 
Daktilo 
Hademe 

1 
5 
1 
3 

#3 
2 
2 
1 

, 1 
1 
1 

21 

1 
1 

6T 
4 
2 
4 

29 

108 

625 
550 
550 
475 
400 • 
300, 
250 
250 
200 
150 
100 

550 
475 
400 
300 
300 
200 
100 

• 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12-
12 
12 
12 
10 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 500 
33 000 
6 600 

17 100 
14 400 
7 200 
6 000 
3 000 
2 400 
1 800 
1 000 

100 000 

6 600 
5 700 

321 600 
14 400 
7 200 
9 600 

34 800 

399 900 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerU bunlara yardımcı personelin ücretleri 
1 . III . 1954 tarihinden 28 . II . 1955 tarihine kadar 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Biyoloji imalât ve tetkikat şu
besi uzmanı 1 1900 12 22 800 
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Kadro unvanı 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumları 

Anestezist 
Ecnebi uzman 
Şef makinist ve aletleri tamir 
uzmanı 
Hemşire 

Sağlık işleri 

Tercüman 
» veya sekreter 

Daktilo 

Sıtma savaşı 

Tercüman 

1 
2 

1 
5 

1 
8 
4 

•1 

2000 
1000 

700 
400 

650 
600 
250 

750 

12 
12 

-
12 
12 

12 
12 
12 

12 

24 000 
24 000 

8 400 
24 000 

7 800 
57 600 
12 000 

9 000 

Yekûn 189 600 

GÜMRÜK VB İNHİSARLAR VEKALETİ 

Gümrük ve tnhisarlar Vekâletinin 1 . III . 1954 tarihinden geçerli kurs kadrosu 

203 Merkez geçici hizmetli- Gümrük kursu öğretmeni 10 250 
leri üereti 1950 Brüksel Gümrük Tarife 

11 Gümrük nomanklâtürünün ihzarında ça-
13 Muhafaza lı§tırılacak mütercim 2 750 

Daktilo (yabancı dil bilir) 1 400 
Muhafaza kursu öğretmeni (*) 10 150 

11 27 500 

12 18 000 
12 4 800 
11 16 506 

(*) Kadroya dâhil kurs öğretmenleri, 3888 myılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne tevfikan 
ders sââti basına (5) lira ücret vermek suretiyle kullamlaeakhr. 
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ZİRAAT VEKÂLETİ 

30 . III . 1954 tarih ve 4/2755 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Karariyle tasdik olunan kadrolar 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

MERKEZ 

203 11 Merkez geçici hiznudi- Ziraat İşleri Cmum Müd. şoförü 1 300 12 3 600 
ler ücreti Daktilo (Yabancı dil bilir) 2 450 12 10 800 

Neşriyat Müdürlüğü 

Şifre steno daktilo 300 12 

VİLAYETLER 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

203 12 Vilâyetler geçici hizmet- Öğretmen (1) 
ler ücreti Makinist (1) 

Aşçı (1) 
Aşçı yamağı (1) 
Hademe (1) 

20 
'30 
10 
10 
10 

150 
225 
175 
125 
100 

4 
4 
4 
4 
4 

12 000 
27 000 
7 000 
5 000 
4 000 

204 Yabancı uzman ve hiz 
metlilerle bunlara yar- » 
dımcı personelin ücret- Ecnebi usta (2) 
liler ücreti 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

Baş peraparatör 
Hayvan hastalıkları operatörü 
Tercüman 

1 
1 
3 
3 
3 

400 
300 
625 
550 
750 

12 
12 
12 
12 
12 

4 800 
3 600 
22 500 
39 800 
27 000 

Millî F. A. O. Bürom 

Tercüman 2 550 12 13 200 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

Zootekni araştırma mütehassısı 1 1950 12 23 400 

Neşriyat Müdürlüğü 

Fransızca mütercimi 
İngilizce mütercimi 

625 
550 

12 
12 

7 500 
6 600 

(î) Bu kadrolar 1 . VI .1954 ten geçerli olacak 
(2) M&yvacthk işleri için 
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MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Karar sayısı: 4/2848 
Kararname sureti 

ücreti, Münakalât Vekâleti 1954 yrfı bütçesinin (E) cetveline giren (203, nott faslmm « U , n.-i 
«Merkez geçici hizmetliler üercti» n,addesine konulan tahsisattan venhnek ^ « £ <*£» ^ 

• j ı + ı v w T. Wr.iimecive ait ilişik cetvelde yazılı kadronun 1 . IV . 1954 - 2b . İl . u>» 
S e r i t s m t g l ^ 1 k S u - e tasdik,; Maliye* Vekâletinin muvafakatine dayanan Münak,, 
î : t V ^ â l S n l n 8 IV . 1954 tarihli ve U-52/344 sa y l h yaz™ üzerine, 6297 say-h Kanunun 5 no. ma.L 
desine göre, icra Vekilleri Heyetince 15 . IV . 1954 tarihinde k a r a r l a ş t m l m ^ r . ^ . ^ ^ 

C. 11 ayar 

F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Geçici hizmetliler üc- Tcrcümeci (İngilizce) (1) 203 Ueçıcı 
reti 

11 Merkez geçici hiznıcl 
lileri ücreti 

625 11 G 875 

(1) 1 .IV . 1954 tarihinde 28.11. 1955 tarihine kadar, 

»G<i 
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