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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Gerze kasabasının yeniden ihyası ve yangın
dan zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat 
Encümen teşkili kabul edildi. 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesine da
ir takrir kabul olundu. 

1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına; 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına; 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına ; 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına ; 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sına; 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sına dair kanunlar kabul edildi. 

Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve Rize Me
busu Hüseyin Agun'un, Maaş Kanununa ek 5585 
sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hak
kındaki kanun teklifinin, encümene verilen bi
rinci maddesi henüz gelmediğinden, müzakeresi 
tehir olundu. 

Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, Ya
pı ve İmar Kanunu teklifinin maddeleri üze
rindeki görüşmelerin bütçe müzakerelerinden 
sonraya taliki kabul olundu. 

Çoruh vilâyeti adının (Artvin) olarak değiş
tirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun lâyiha ve tekliflerinin müza
kereci, Maliye Vekili hazır bulunmadığından, 
tehir olundu. 

Türkiye ile Avusturya Arasında İmzalanan 
Tutanak, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Proto
kolü ve Mektupların Tasdikine dair kanun lâyi
hası ile Türkiye'ye Teknik Yardım Temini Husu
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Arasın
da İmzalanan (11) numaralı Ek Anlaşmanın Tas
diki hakkında kanun lâyihasının birinci müza
kereleri bitirildi. 

20 . II . 1956 Parzartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

Fikri Apaydın 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

îhsan Gülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Erzincan Mebusu Veysel Varol'un, Ke

maliye kazasını tren hattına bağlıyacak yolun 
durumuna dair şifahi sual takriri, Nafıa Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/198) 

2. — Seyhan Mebusu Enver Batumlu'ıırm, 
pamuk fiyatlarının tatminkâr olup olmadığına, 
pamuğu kıymetlendirme hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve pamuk politikamıza dair 
şifahi sual takriri, İktisat ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/199) 

3. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
Taş Ocakları kanunu lâyihasının hazırlanması 
için çalışmalara başlanıp başlanmadığına dair 
şifahi sual takriri, Dahiliye ve İktisat ve Tica
ret vekâletlerine gönderilmiştir. (6/200) 

4. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
zirai ve fidanlıklı ceza evleri kurulması husu
sundaki çalışmaların ne safhada olduğuna dair 
şifahi sual takriri, Adliye ve Ziraat vekâletlerine 
gönderilmiştir. (6/201) 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Mazbatalar 
1. — İzmir Mebusu Abidin Tekön'ün, 3460 

ve 6212 sayılı kanunların Şümulü Dışında Ka
lan Umumi ve Hususi Bütçeli Dairelerle Müte-
davil Sermayeli Müesseseler, Sermayesinin Ya
rısından Fazlası Devlete Aidolan Şirket ve Ku
rumlarla Belediyeler ve Bunlara Bağlı Teşekkül
lere Ait îş Yerlerinde Çalışan İşçilere ilâve Tediye 

Yapılması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma Encümeni mazbatası (2/218) (Ruznameye) 

2. — Maden Kanununun 156 ncı maddesinin 
birinci ve üçüncü fıkralarında yazılı olan iki 
yıllık müddetin dört yıl uzatılması hakkında 
kanun lâyihası ve İktisat Encümeni mazbatası 
(1/381) (Ruznameye) 

BÎEÎNCİ CELSE 
Açılma saati: 15,00 

REÎS — Refik Koraltan 
KÂTtPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), îhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Çoğunluğumuz var, celseyi açıyorum. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1956 mali yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) (1) 

REİS — Söz Maliye VekiMnindir. 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlarım, 

Sözlerime başlamadan önce, Bütçe Encüme
nine karşı duyduğumuz derin şükran hislerini, 
yüksek huzurunuzda, hükümetiniz adına ifade 
etmek isterim. 

Bütçe Encümenini teşkil teden Muhterem ar
kadaşlarım, hükümet değişikliği dolayısiyle vak
tinde takdim edilememiş bulunan bütçeleri, gece
li-gündüzlü çalışmalariyle mûtattan da daha 
kısa bir zamanda tetkik ve intaeeyTiyerek, mah
zurları malûm bulunan muvakkat bütçe tanzimi 
zaruretini önlemiş; titiz ve dikkatli tetkikleriyle 
bütçelere daha mütakâmll bir mahiyet vermiş ve 
nihayet hükümetin bütçe politikasını en anlayışlı 
bir şekilde benimsemiştir. 

Yüksek tetkiklerinizle daha da değerleneceği
ne şüphe bulunmıyan bütçelerimizin tatbikinde 

(1) 59 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

de, t*ı, ciddî mesai ve müzakerelerin bizim için 
ifade edeceği mâna pek geniş ve kıymetli ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek Meclise denk olarak takdim ettiğimiz 

1956 bütçeleri, huzurunuza da denk olarak gel
miştir. 

Bizim tahminlerimizi 22 milyon lira radde
sinde aşan Bütçe Encümenini gelir tahminlerine, 
tamamiyle iştjrak etmekte olduğumuz gibi tah
sisat kalemlerinde yapılan değişikliklerin de İsa
betine kaani bulunuyoruz. 

Varidat ve masraf7 yekûnları 3 272 974 152 
lira olan bütçe rakamları geçen sene rakamlariy-
le mukayese olunduğu takdirde varidat tahmin
lerinin 1955 yılma nazaran % 17,3 nispetinde 
483.9 milyon lira fazla bulunmasına mukabil, 
masraf tahminlerinin daha az bir nispette yani 
% 10,1 nispetinde 332.2 milyon liralık bir faz
lalık arz ettiği görülür. Fazlalık nispetleri ara
sındaki 151 milyon lirayı aşan bu fark sayesin
dedir ki, hususi bir emniyet taşıdığına inandığı
mız bütçe muvazenesi temin olunmuştur. 

Mülhak bütçelerin kendi gelirleri ilâve edil
mek ve mükerrerliği önlemek üzere Umumi Mu-
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vazenelerden yapılan yardımlar tenzil olunmak 
kaydiyle umumi muvazene ve mülhak bütçeler 
bir arada mütalâa 'edildiği takdirde gelir tah
minleri 3 384 418 460 liraya (baliğ olur. 

Tahsisat talepleri de yine denklik prensibi 
dâhilinde aynı rakam olarak tesbit edilmiştir. 
Gelir tahmininde % 16,2 nispetinde 473 milyon 
liralık, tahsisat taleplerinde de % 10,4 nispe
tinde 321.3 milyon liralık bir fazlalık vardır. 

Böylece (bütçelerimiz, umumi muvazene ve 
katmalar bir arada yine mütevazin olarak hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

1956 bütçelerine mütaalllik gerekli tahlille
re girişmeden önce 'kısa da olsa dünya 'ekonomi
sinin son zamanlarda takibettiği seyir -ve niha
yet bütçe politikamızın müessir unsuru olan mem
leketimiz iktisadi durumu hakkında izahatta bu
lunmayı faydalı görüyorum. 

1. Dünya ekonomisinin seyri ; 
1952 senesi ortalarından itibaren dünya eko

nomisinde başlıyan gelişme ve istikrar şartları 
bugün de devam etmektedir. Bu devre zarfında, 
beynelmilel mübadele tahditleri yer yer hafifle
tilmiş, ileri sanayi memleketlerinin ticaret ve te
diyelerinde yeni artışlar kaydedilerek tediye bi
lançoları daha muvazeneli bir hale gelmişle bu 
hammadde fiyatlariyle sınai istihsal malları fi
yatları istikrarlı bir seyir takibetmiştir. Bunun
la beraber bu mevzuda Amerika Birleşik Devlet
lerinin diğer memleketlere yaptıkları çeşitli yar
dımlarla denizaşırı mubayaaları yıllık yekûnu
nun 4 milyar dolara baliğ olduğunu da göz önün
de bulundurmak lâzımgelir. Bu hal, dünyanın bir 
kısım memleketlerinin tediye muvazenelerinin tam 
bir istikrara kavuşamadığını, tah#ddüs edecek 
müşküllerin bâzı memleketleri tehlikeli duruma 
düşürmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. 

1954 yılında dünya ticaretinin kıymet ve 
miktar bakımlarından yekûnu, bir evvelki yıla na
zaran yüzde 4,5 artış kaydetmiştir. Sermaye ha
reketlerinde de keza 1953 yılına nazaran bir yük
seliş müşahede olunmaktadır. Dolar sahası dışın
daki memleketlerin altın ve döviz ihtiyaçlarında
ki artış, 1954 yılında 2,2 milyar dolara vâsıl ol
muştur. 

1955 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin 
ithalât ve ihracatında hissedilir artışlar müşahe
de olunmuştur. Ancak 4 milyar civarındaki as
kerî masraflarla Hükümet masrafları ve hususi 
sermaye akışı sebepleri, Amerika, diş masrafları 
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içiii harice dolar ve altın göndermeye devam et
miştir. Bu sebeple E. P. U. memleketlerinin altın 
ve dolar rezervelerinde artışlar vukua gelmiştir. 

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üze
re hemen bütün Garp memleketlerinde kaydedil
meye başlanan iktisadi gelişmenin bâzı endişeler 
yarattığı görülüyor. Bilhassa ticari kredilerle 
istihlâk kredilerinin seri bir artış kaydetmesiyle 
müterafik olarak istihlâk ve yatırım taleplerinin 
de süratle artması 1955 yılı içinde birçok memle
ketleri nakdî tahdit ve kontrol tedbirleri almaya 
sevk etmiştir. Bu cümleden olmak üzere bütün 
Garp memleketlerinde Merkez Bankası reeskont 
hadleri ve bankaların nakdî karşılıkları yüksel
tilmiş, emtia mukabili krediler tahditlere tâbi 
tutulmuş, istihlâk kredilerini ve taksitli satışları 
güçleştiren tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin ya-
nıbaşmda bâzı vergi nispetlerinin yükseltilmesi 
de bu mevzuda müessir bir vasıta olarak kullanıl
mıştır. Bu suretle halen bütün ileri sanayi mem
leketlerinde müşahede edilen iktisadi genişleme 
ve enfilâsyoneu temayüllerin, para politikası ve 
selektif kredi kontrolü tedbirleriyle önlenmesi ça
relerine tevessül edilmiş bulunmaktadır. 

Dünya ekonomisinin seyrine bu suretle kısa
ca temas ettikten sonra şimdi de memleketimiz
deki iktisadi kalkınma ve inkişafın ana hatları 
itibariyle izahına geçiyorum. 

2. Memleketimizdeki iktisadi kalkınma : 
Demokrat Parti iktidarının, 1950 yılından bu 

yana, memleketimizde ileri bir iktisadi kalkınma 
hamlesini tahakkuk ettirme yoluna girdiği ma
lûmunuzdur. Bu hamlenin müspet neticelerini, 
muhtelif istihsal kollarına ait istatistik rakam
larının, bir yıldan diğerine kaydettiği devamlı 
artışlarla daha şimdiden tesbit etmek mümkün
dür. 

1950 yılında millî ekonomimizin, istihsalde, is
tihlâkte, dış ve iç ticarette velhasıl bütün saha
lardaki düşük seviyesini ve bünyesindeki zâıfla-
rı tekrar izah ve tafsile lüzum görmüyorum. Bu 
düşük seviyeli ekonomik bünyenin bütün zâıf-
larını istihsal ve istihlâk kaynaklarının, iş hac
minin son derece mahdudiyetinde, hulâsa eko
nominin her kolunda ve her sahada sarahatle 
teşhis etmek mümkündür. 1950 yılından bu ya
na hemen bütün istihsal kollarında ihracat ve it
halâtta, sermaye yatırımlarında ve nihayet gay-
risâfi istihsalimizde tahakkuk ettirilen ve yeri-
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ne göre bazan birkaç misline ulaşan, 5 yıl için
de başarılan işlerin maddi ve şaşmaz delillerini 
teşkil eder. 

Diğer taraftan memleketin selâmetini temin 
ve dünyanın bu nazik mıntakasmda ve sulh cep
hesi için hakiki bir kuvvet ve kıyımet teşkil ede
cek olan modern bir ordunun nihayet kısa bir 
müddet sonra kendi öz kıymet kaynaklarımıza 
dayanâbilme zarureti iktisadi kalkınmamızın 
mânasını ve buna büyük bir hız ve genişlik ve
rilmesindeki hayati ehemmiyeti kolayca izaha 
kâfidir, sanırım. 

Bu kalkınmayı takibettirebilmek için hükü
metimizin şimdiye kadar takibettiği politikanın 
esaslarını şu noktalarda toplamak mümkündür. 

1. istihsale müteveccih yatırımların teşviki: 
İktisadi zaıf ve takatsizlikleri yenmek ve 

asırlık ihtiyaç ve mahrumiyetlerimizi giderebil
mek için memleketimizin geniş ve zengin iktisa
di imkân ve kaynaklarının işletmeye başlama
sını temin edecek, istihsal ve verimi süratle ar
tıracak, geniş ölçüde sermaye yatırımlarına gi-
rişilmesindeki zaruret pek aşikârdır. Bu itibar
la, istihsalin her sahasına yatırımları teşvik et
mek ilk işimiz olmuştur. Bu meyanda memleke
timizde ziraat sektörünün en kısa zamanda ve 
en geniş ölçüde netice verebilecek karakterde 
olması nazara alınarak ilk önce ve bilhassa zira-
atimizin geliştirilmesi sebepleri üzerinde büyük 
bir ehemmiyetle durulmuştur. Çiftçi vatandaş
larımıza toprak ve tohumluk tevziatında, zirai 
istihsal vasıtalarını modernleştirmek ve ziraatı
mızı makineleştirmekten başlıyarak, ziraatimi-
zin bütün meseleleri ayrı ayrı ele alınmış ve zi
rai kalkınmamız uğrunda büyük ve mütemadi 
gayretler sarf edilegelmiştir. 

2. Hususi teşebbüsün her suretle teşviki : 
İktisadi kalkınmamızda hususi teşebbüsün 

ne kadar büyük bir ehemmij <ît arz ettiği malûm
dur. Binaenaleyh yine iş başına gelir gelmez hu
susi teşebbüsün gelişmesine engel olan bütün 
mânileri ortadan kaldırmak ve o zamana kadar 
tatbik edilegelmiş olan menfi politikayı son 
haddine ve son kalıntılarına kadar tasfiye et
mek şiarımız olmuştur. 

3. İstihsalde kullanılan kredi miktarlarının 
süratle ve geniş mikyasta artırılmasına ehemmi
yet verilmesi : 

Umumiyetle kredinin, istihsal hayatındaki 
esaslı ve mühim rolü aşikârdır; hususiyle istih-
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sal tesisleri ve işletme sermayesi pek mahdut 
olan memleketimizde kredi büsbütün başka bir 
ehemmiyet alır. Filhakika bol miktarda kredi
nin yatırımlarımıza, istihsal ve iş hayatına akı
şında memleket ekonomisine kazandıracağı ye
ni ve geniş imkânları ve bunun ehemmiyetini 
izaha hacet görmüyorum. Halbuki 1950 yılında 
umumiyetle kredi hacminin ne kadar dar oldu
ğunu rakamlar açıkça göstermektedir. Eski de
virde ziraatimize verilebilen kredinin ise son 
derece kifayetsiz olduğunu ve zirai kredinin en 
yüksek haddinin 330 milyon lirayı aşmadığını 
hatırlatmak yerinde olur. 

Bu sebepledir ki, iktidara gelir gelmez zirai 
kredilerden başlıyarak ve bütün teşebbüs ve is
tihsal erbabının muhtacoldukları kredinin temi
ni işi ehemmiyetle ele alınmış ve bu suretle ge
rek istihsal faaliyetlerinde çalışan vatandaşları
mız, çok daha geniş istihsal yapmak, gerekse bu 
istihsallerini değeri fiyatına satmak imkânına 
kavuşturulmuştur. 

4. Malî politikanın istihsal faaliyetlerim 
teşvik edecek şekilde yürütülmesi : 

İktistdi inkişafımız mevzuunda üzerinde du
rulan ehemmiyetli mevzulardan bir diğeri de ver
gilerimizin prensip ve tatbikatiyle bütçelerimi
zin ihzar ve icrasında ve Hazine kaynaklarının 
kullanılmasında memleketin kalkınmasına ma
tuf yatırım ve faaliyetleri teşvik etmek olmuş
tur. Bu yüzdendir ki, bir yandan Devlet parala
rının verimsiz mevzulara tahsisi imkân nispetin
de önlenirken öteyandan bütçe içi yatırımlar, 
memleketin iktisadi ve içtimai kalkınmasını teş
vik ve tarsin edecek hayati mevzulara tevzi olu
nabilmiştir. Bu tutum sayesindedir ki, 1950 den 
önce esaslı olarak bir türlü ele alınamamış olan 
yol, liman, iskele, sulama tesisleri, barajlar, 
santraller, ehemmiyetli sınai teşebbüsler, silolar, 
mektep, hastane ve ziraat tesisleri gibi bu mem
leketin kaderiyle birinci derecede ilgili yatırım
lara tahsisat ayrılması mümkün olmuştur. 

Filhakika 1950 bütçelerindeki yatırımlar ye
kûnu 279 milyon lira olduğu halde bu miktar 
1955 bütçelerinde 898 milyona yükselmiştir. 
Yüksek tetkiklerinize sunulmuş olan 1956 büt
çe tekliflerindeki yatırım miktarı ise 944 mil
yon liradır. Bu miktarın asıl yatırım faaliyetle-

' rimizin ancak küçük bir kısmına tekabül ettiği
ni söylemeyi zait addediyorum. İktisadi devlet 

! teşekkülleriyle muhtelif Devlet teşekküllerini, 
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bilhassa hususi teşebbüs erbabının 1950 yılın
dan bu yana memleketin iktisadi ve içtimai kal
kınması için yaptıkları yatırımlarla birlikte bu 
miktar milyarlara yükselmektedir. Bu yatırım 
gayretlerinin, ağır şartlar altında ve bilhassa 
dış tediye güçlükleri içinde çetin mücadelelerle 
yürütüldüğünü ve bütün bu müşküllere rağmen 
kalkınma hamlelerimizin hedeflerine hızlı ve 
emin bir şekilde yaklaşmakta olduğunu bilhas
sa nazarlarınıza arz etmek isterim. Bu ağır ve 
müşkül şartları biraz izah edelim : 

1951 yılı ortalarına kadar dünya konjoktürü 
hammadde ve zirai mahsul ihraeeden memleket
ler lehine seyrederken bu tarihten sonra mezkûr 
memleketler aleyhine bir seyir göstermeye baş
lamıştır. Bu sebeple 1951 senesinden itibaren 
Avrupa ve dünya pazarlarına bol miktarda arz 
etmeye başladığımız belli beşli ihraç mallarımı
zın fiyatlarında mühim tenezzüllerle karşılaşıl
mıştır. Yüksek malûmunuzdur ki, bu devre mil
letçe giriştiğimiz geniş yatırımlar ve dış sipariş
ler devridir. Dış tediye imkânlarına her zaman
dan çok ihtiyaç olan böyle bir devrede, ihraç 
mallarımızın dünya fiyatlarının düşüklük arz 
etmesinin yarattığı müşkülâtı izaha hacet yok
tur. Bütün bu menfi şartlara rağmen son beş 
sene içinde bütün sahalarda tahakkuk ettirilen 
ve ettirilmek üzere bulunan geniş kalkınma ha
reketleri ve istihsal artışlarının ifade ettiği mâ
nayı yüksek heyetinizin takdir edeceğine emin 
bulunuyoruz. 

Diğer taraftan, karşılaşılan müşküllerin di
ğer ehemmiyetli bir sebebi olarak 1950 den ön
ceki devrede ekonomik kalkınmamızın hiç ol
mazsa mesnetlerini teşkil edecek ve ilk imkân
larını temin edecek olan işlerin ele alınmamış 
olmasını belirtmek yerinde olur. Bu yüzden, 
1950 den sonra istihsali artıracak tesisleri bir 
an önce kurmak teşebbüslerine girişmek ve yol, 
liman, baraj, sulama tesisleri, silolar ve sant
raller gibi çok büyük paralar sarfını ieabetti-
ren mevzuları ele almak icabetmj,ştir. 

Biraz sonra muhtelif istihsal kolları itibariy
le vereceğim izahat, bütün bu müşküüllere ve 
gayrimüsait duruma rağmen yapılan çalışma
lar ve elde edilen müspet neticeler hakkında 
Yüksek Heyetinize daha etraflı bir fikir vere
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi gayrisâfi millî istihsal rakamlarımız 
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hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 
Bütün kalkınma gayretlerinin, hedeflerinin bir 
kelime ile gayrisâfi millî istihsali çoğaltmak ol
duğu malûmdur. Bu. suretle mal ve hizmet arzı 
çoğalmış vatandaşın gelir ve refah seviyesi yük
selmiş olur. Millî gelirimizin bu yönden tetki
ki, Yüksek Heyetinize aynı zamanda, 1950 den 
önceki vatandaş gelir ve refah seviyesiyle bu 
yılı takibeden devredeki gelir ve refah seviyesi 
hakkında bir fikir verebilecektir. 

Millî gelirimizin, 1938 - 1949 seneleri arasın
da bariz, hiçbir artış meyli göstermeden, yılda 
ancak binde 6 -18 civarında bir artış kaydetme
sine mukabil 1950 yılından itibaren bu artış çok 
mütebariz ve devamlı bir seyir takibetmiştir. 
Filhakika 1949, senesinde, 1948 fiyatlariyle 8 
milyar 975 milyon lira olan gayrisâfi millî is
tihsalimiz 1951 yılında 11 milyar 988 milyon 
liraya; 1952 yılında 13 milyar 23 milyon liraya; 
1953 yılında ise 14 milyar 466 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu suretle,'1948 gayrisâfi millî is
tihsali 100 hesabiyle, 1953 yılı gayrisâfi millî 
istihsali 1948 fiyatlariyle % 143,7 bir artış kay
detmiştir. 1949 senesine nazaran bu artış nispe
ti % 161 dir, gayrimüsait hava şartları yüzün
den zirai istihsalde mühim bir azalma vukubul-
masma rağmen 1954 yılının gayrisâfi millî is
tihsali muvakkat rakamlara göre, 1948 fiyat
lariyle 1 3 milyar 100 milyon liradır. 

Fert başına düşen vasati yıllık gelirde de 
devamlı artışlar kaydedilmiştir. Filhakika 1949 
senesinde (1948 sabit fiyatlariyle) 382 liradan 
ibaret bulunan fert başına düşen gelir 1951 yı
lında 487, 1952 de 514 ve 1953 senesinde ise 
556 liraya yükselmiştir. Yine fevkalâde gayri
müsait hava şartları yüzünden bir miktar 1954 
yılında 490 liraya düşmüştür. 

Ancak, girişilmiş olan yatırımların büyük 
kısmı içinde bulunduğumuz seneden itibaren 
ikmal edilerek işletmeye açılacağı için gayri
sâfi millî istihsalimizde bugüne kadar müşahe
de olunan yükseliş seyrinin eok hızlanacağını 
söylemek hatalı olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi de muhtelif istihsal kollarındaki çalış

malara ve istihsal artışlarına temas etmek isti
yorum. Bu izahatımı, ziraat, madencilik ve sa
nayi olmak üzere iki grupta toplıyacağım. 

1. Zirai istihsal sahasındaki inkişaf : 
1950 den bu yana alman tedbirler sayesinde 
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zirai istihsalimizin süratli bir artışa mazhar ol
duğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu 
tedbirler nıeyanmda ezcümle çiftçi vatandaşla
rımızı modern ziraat alet ve vasıtalariyle teç
hiz etmek, topraksız vatandaşlara toprak tevzi 
etmek, iyi vasıflı tohumluk dağıtmak, teknik 
ziraat bilgilerini yapmak, suni gübre kullandır
mak, zirai kredilere önem vermek, müstakar bir 
fiyat politikası takibetmek gibi tedbirlerin yer 
aldığı malûmunuzdur. Bu tedbirler sayesinde
dir ki, hem zirai ekiliş sahasında ve hem de 
zirai istihsalimizde ehemmiyetli terakkiler kay
dedilmiştir. Gerçekten 1946 -1950 yıllarında va
sati zirai ekiliş sahası 8 milyon 874 bin hektar
dan ibaret iken 1955 yılında bu saha 13 milyon 
780 bin hektara yükselmiştir. Artış nispeti % 55 
ten fazladır. Beher hektardan istihsal edilen 
hububatta da ehemmiyetli bir artış müşahede 
ediyoruz. Hububat istihsalimiz 1934 - 1938 se
nelerinde vesati olarak hektar başına 1 073 ve 
1949 -1950 yıllarında 914 kilo iken 1953 yılında 
1 295 kiloya yükselmiştir. 1954 yılında mühim 
bir kuraklığa maruz kalmamıza rağmen hektar 
başına verim 1946 - 1950 veriminin üstünde ol
mak üzere 969 kilo olmuştur. 

Gerek zirai ekiliş sahasının ve gerekse hek
tar başına verimin bu suretle artması zirai is
tihsalimizde ehemmiyetli artışlara sebebolmuş-
tur. 1946 - 1950 senesinde 7 milyon 69 bin ton 
olan hububat istihsalimiz 1953 senesinde 14 mil
yon 394 bin tona, keza 1946 - 1950 yıllarında 
9 milyon 118 bin ton olan umumi zirai istihsal 
de 1953 yılında 17 milyon 970 bin tona yüksel
miştir. 1954 yılında vukua gelen ve 1955 yılında 
da bâzı farklarla devam eden kuraklığa rağ
men 1954 yılındaki hububat istihsali 9 milyon 
624 bin tona, 1955 yılında ise 13 milyon 93 bin 
tona baliğ olmuştur. Bunun temin ettiği fayda
ları, şöyle ifade etmek mümkündür. 

Karadeniz sahillerimizde buğday hemen hiç 
yenmezdi, memleketimizin diğer muhtelif bölge
lerinde de keza buğday yenmezdi, umumiyetle 
buğday istihlâkimiz ise vatandaşlarımızı tam 
doyuracak miktarda değildi. Son senelerde istih
lâkimizin mühim miktar artmış olmasını şimdi 
bütün bölgelerimizde ve yeter miktarlarda buğ
day istihlâk edilmekte bulunmasına bağlamak 
icabeder. Şu hale göre fazla buğday istihsalimiz 
milletçe iyi beslenmemiz meyzuunda hayati bir 
fayda ve ehemmiyet arz etmekte bulunmasının 
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yanında 3 sene zarfınlaki fazla istihsalimizin 
verdiği ihraç imkânları sayesinde 1 müyar lira
ya yakın bir dış tediye kuvveti elde ettiğimizi-
de kayıt ve ilâve etmeliyim. 

2. Bu mevzua son vermeden önce 1946 -
1950 yıllarında vasati 78,300 tondan ibaret olan 
pamuk istihsalimizin 1955 yılında 160 bin tona 
ve keza 1 milyon 641 bin tondan ibaret olan 
sınai nebatlar istihsalinin de 1955 te 3 milyon 
684 bin tona yükseldiğine işaret etmek yerinde 
olur. 

3. Sanayi ve madencilik sahalarındaki is
tihsal artışlarına gelince : 

Ziraat sahasında olduğu gibi sanayi ve ma-
deneilik sahasında da son beş yıl içinde mühim 
gelişmeler sağlanmıştır. Muvakkat endekslere 
göre 1948 yılı 100 hesabiyle, 1955 yılınla ma-
den istihsal endeksi 155,5 e, imalât sanayii en
deksi 171,6 ya, gıda sanayi endeksi 210,5 e ve 
genel endeks ise 177 e yükselmiştir. 

Ancak sanayi ve madencilik sahalarında ya
pılmış ve yapılmakta olan yatırımların ikmal 
ve işletmeye açılması zamana muhtaç bulun
duğundan yukarda arz ettiği istihsal artışları 
da bu sahaya atfedilen ehemmiyeti henüz bariz 
olarak aksettirememektedir. 

Nitekim bir nevi istihsal müş'iri olan imalât 
Muamele Vergisi matrahı 1949 yılında 588 mil
yon lira iken 1954 yılında 1 milyar 323 milyon 
liraya yükselmek suretiyle % 127 civarınla bir 
artış kaydetmiştir. 1955 yılanın ilk 8 ayındaki 
tahminî istihsal yekûnu ise 1 milyar 28 milyon 
lira olduğuna göre yıllık istihsalin 1 milyar 600 
milyon lira civarında olacağı ve bu suretle 1949 
istihsalinin % 300 seviyesine ulaşacağı hesap
lanabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halen elde etmiş bulunduğumuz stihsal ar

tışları ne derece sevindirici olursa olsun yap
makta olduğumuz büyük gayretleri bütün şü
mul ve ehemmiyetle tebarüz ettirmeye elbette ki 
kâfi değildir. 

Sağlam ve kuvvetli bir iktisadi bünyeye sa
hip olabilmek, milletimizin maddi ve mânevi 
sahalarda hayat seviyesini lâyık olduğu merte
beye yükseltebilmek için iktidarı devrallığımız 
günden itibaren giriştiğimiz yatırımların ve sar-
fettiğimiz hudutsuz gayretlerin semerelerini he
nüz elde etmeye başlıyoruz, önümüzdeki 2 - 3 
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yıl içinde memleket iktisadi hayatına taze birer 
kuvvet ve kudret membaı olarak karışacak, bal
kımızın çehresine refahın sıhhat ve neşesini ve 
yurdumuzun mamur bir manzarasını verecek ve 
yeni hamlelerimizi çok kolaylaştıracak olan bu 
ilk eser ye neticeler hakkında umumi bir fikir 
verebilmek için muhtelif mevzulara yapılan 
ve yapılmakta olan envestisman^rı ancak umu
mi hatlariyle de olsa gözden geçirmekte fayda 
vardır. / 

Ziraat : 
Yalnız ekonomik bakımdan değil aynı za

manda içtimai hattâ siyasi hayatımız bakımla
rından da bir millî dâva ehemmiyetinde bulu
nan ziraatimiz 1950 yılma kadar esaslı ve ciddî 
hiçbir terakki kaydetmemiştir. 

Sulama, seylâp ve âfetlerden korunma, ba
taklıkların kurutulması, zirai mahsul cinsleri
nin ıslahı, verimlerinin çoğaltılması, zirai mü
cadele, ziraat sanatlarının tesisi, halkın teknik 
bilgisinin artırılması çiftçilerimizin modern alet 
ve makinalarla teçhizi, hayvancılığımızın ısla
hı orman meselelerinin halli gibi son derece 
ehemmiyetli ve şümullü ve ner birisi büyük fe
dakârlıkları icabettiren ve buna mukabil Türk 
Milletinin hayat seviyesinin yükselmesine doğ
rudan doğruya muvazi olabilecek kabiliyette 
bulunan ziraat sahasına, Devletçe ve halkımız 
tarafından yapılan yatırımlar ve sarf edilen 
gayretler ancak 1950 yılından sanradır ki, bir 
mâna ve ehhemmiyet arz etmeye başlamıştır. 
1950 - 1956 devresi zarfında ziraat hizmetlerine 
umumi ve mülhak bütçelerden 1 milyar 202 
milyon lira ayrıldığı ve sadece tek bir mevzuda, 
çiftçilerimizin zirai makine ve aletlerle teçhizi 
için kullanılan yalnız dış ödemelerin yarım mil
yar lirayı aştığını söylemekle hükümetimiz ta
rafından ziraatimizin kalkınmasına verilen 
ehemmiyete bir ölçü vermiş olacağız. 

1950 senesinde, sulanan arazi 63 bin, kuru
tulmuş bataklıklar 30 "bin, selden korunan arazi 
1Ö7 bin hektardır. 

Bugün sulanmakta olan topraklar 350 bin 
hektarı geçmiştir. Bu miktar 1958 de 550 bin 
hektarı bulacaktır. Kurutulan bataklıklar 243 
bin hektara yükselmiştir. 1958 de 3Û0 bin hek
tar olacaktır, taşkın ve selden korunan arazi 
363 bin hektara çıkmıştır. Yine 1958 de 550 bin 
hektar olacaktır. Yapılmakta olan Sarıyar, Sey
han büyük barajları ve ayrıca Tortum, Damsa, 
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Ayrancı barajları bu sene, Sille ve diğer bir
takım barajlar gelecek sene, Demirköprü, Hir-
fanlı ve Kemer gibi üç büyük barajımız da 1958 
de işletmeye açılacaktır. Bataklıkları kurutma, 
taşkın ve sellerden korunma ve sulama tesisle
riyle birlikte bu barajlar için ödenen paralar 
şimdiden mühim bir yekûna baliğ olmaktadır. 

Küçük su işlerimize gelince : 
Bunların bütün vatan sathında yer yer nasıl 

birer dert teşkil ettiği bilinmektedir. Bu dert
leri ortadan kaldıracak ve her biri bulundukla
rı yerlerde birer kalkınma mihrakı haline gele
cek olan münferit ve mevziî su işlerinden 1950 
den bu yana 414 ü ele alınmış ve bugüne kadar 
bunların 195 ini ikmal etmiş bulunuyoruz, ge
ri kalanlar ise bu yıl içinde tamamlanacaktır. 

Su mevzuuna temas etmiş iken içme suları
mızdan da bir nebze bahsetmek yerinde olur. 
1950 de köylerimizin içme suyu mevzuuna hiç 
el atılmamıştı ve bu hal köylerimizin sıhhatini 
tehdideden ciddî bir mesele halinde idi. 22 bi
ni mütecaviz köyümüzde içme suyu yoktu, 20 
bin köydeki ecdat yadigârı iptidai tesislerden 
ancak 13 bin 700 ü kullanılabilir halde idi. 1950 
den bu vana 23 bine yakın köy sıhhi ve temiz iç
me suyu tesislerine kavuşturulmuştur. 

Şimdi, enerji ve madencilik sahasına geçiyo
rum : 

Bir memleketin iktisadi hayatında istihsa
lin ve münakale imkânlarının rolü cümlenin ma
lûmudur. İstihsal olunan malların istihlâk pa
zarlarına uygun vasıtalarla nakli imkânları kâ
fi derecede gelişmemiş memleketlerin gerilikten 
asla kurtulamıyacakları cümlece malûmdur. 
Ucuz kuvvei muharrikenin, elektrik enerjisinin 
bu bakımdan ne derecelere kadar ehemmiyet 
arz ettiği kendiliğinden anlaşılır. 

Bu münasebetle elektrik enerjisi -istihsalini 
artırma gayretlerimize kısaca bir göz atalım. 

1952 yılında, ileri medeniyet seviyesine ulaş
mış memleketlerde nüfus başına isabet eden 
elektrik enerjisi 1 000 ilâ 5 000 kilovat saat 
arasında olduğu, Balkan memleketlerinde 114 
ilâ 190 bulunduğu halde Türkiye'de sadece 47 
kilovat saatten ibaretti. 

Bu mevzua, ön-plânda ve büyük ehemmiyet 
vermemizin sebebini bu rakamla ne kadar ba
sit vuzuh içerisinde meydana koymaktadır. 1950 
den beri elektrik istihsalini artırmak üzere bü
yük gayretler sarf edilmiştir. 
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İkinci Çatalağzı, Soma ve Tunçbilek termik 

santralleri beş büyük hidro - elektrik ve baraj 
tesisleri 15 mmtakâ hidro - elektrik santrali ve 
nihayet şehir ve kasaba santralleri bu gayret
lerin maddi delilleridir. 

Dalia bugünden esaslı elektrik santral ve ba
rajlarımızdan hemen hiç biri henüz işlemeye 
başlamamış olmasına rağmen enerji istihsalimiz 1 
milyar 500 milyon kilovat saati geçerek 1950 
seviyesine nazaran % 200 fevkine yükselmiştir. 
İnşalarına başlanmış santrallerin ikmali ile bu 
miktar önümüzdeki üç sene zarfında 4 milyar 
kilovat saate çıkacak ve İ95Ö senesindeki 737 
milyon rakamına nazaran % 542 seviyesini aş
mış bulunacaktır. 

Biraz evvel bilmünasebe arz ettiğim gibi in
şalarına hararetle devam olunan baraj ve hid
ro - elektrik tesislerinden Seyhan işletmeye açıl
mak üzeredir. Sarıvar gelecek sene, Hirfanlı, De-
mirköprü, Kemer 1958 de işletmeye açılacaktır. 

Bu barajların memleket ölçüsündeki verim
leri sadece elektrik enerjisi değildir. Nehirlerin 
cereyanlarını tanzim, zaman zaman büyük zarar
lar iras eden su taşkınlarını önleme ve nihayet 
ehemmiyeti derkâr bulunan sulama işleri bu ba
rajların faydalarının birer cephesidir. 

Termik santrallerimizin işletmeye açılma ta
rihleri de 1956 - 1958 senelerine isabet etmek
tedir. Yani nihayet iki yıl zarfında bize seme
relerini vereceklerdir. 

Bu termik santrallerden îzmir ilâvesi ola
rak 20 bin kilovatlığı üç ay evvel işletmeye 
açılmıştı. Çatalağzı'nda inşa edilmekte olan 60 
bin kilovattık termik santralin 40 bin kilovat-
lık iki ünitesi son üç ay zarfında işletmeye baş
lanmış, üçüncü 20 bin kilovatlık ünitesi ise Mart 
ayı zarfında işletmeye başlıyacaktır. İstanbul'
da senelerden beri inşaat halinde bulunan 26 
bîn kilovatlık elektrik tevsii tesislerinin inşala
rı da sona ermiş, önümüzdeki pazar günü atılış 
merasiminin yapılmasa mukarrerdir. Tunçbilk-
te mahallinde elde edilen ve hiçbir para istemi-
yen kömür tozları ile işliyecek olan 60 bin kilo
vatlık büyük termik santralin inşası da bitmiş 
tecrübe işlemelerine geçen hafta başlanmış bu
lunuyor. Yine ,büyük termik santrallerimizden 
Soma santralimizin inşası da hızla devam et
mektedir. Bu yıl içerisinde bitirilmesi mukar
rer bulunuyor. 

!. İ9BÖ Ö : 1 
Orta çaptaki mıhtakâ hidro - elektrik san

trallerinin ikmal ve işletmeye açılma zamanla
rı da bu tarihlere tesadüf etmektedir. 

Elektrik santrallerimizin inşasına böylece 
devam olunurken bu santrallerden elde edilecek 
elektrik enerjisinin büyük istihlâk merkezlerine 
nakli için gerekli nakil hatları şebekesinin te-

j sisi hususunda da yeni gayretler harcanmaktâ-
j dır. İkmal edilmiş 458 kilometrelik Çatalağzı, 
j İstanbul hattına ilâveten 3 546 kilometre uzun-
| luğundaki yeni elektrik nakil hatları yapılmak-
! tadır ki, bunların da inşaatı 1956 da bitmiş ola-
i çaktır. 
| Etibank tarafından yapılmakta olan termik 

ve hidro - elektrik santraller inşası gayretlerinin 
yânıbaşmda, Ereğli Kömürleri, Divriği Demir, 
Keçiborlu Kükürt İşletmeleri, Murgul Bakır te
sisleri Garp Linyitleri mevzuları üzerinde ya
pılmakta olan hummalı çalışmalar vardır. Bü
tün bu tesislerin ekonomik hayatımız üzerine 
yapacağı müspet tesirlerin ne derece şümullü 
olacağını yüksek takdirinize terk ediyorum. An
cak bunlardan yani, sadece Etibank tarafından 
yapılmakta olan envestismanlarda doğrudan 
doğruya elde edilecek kıymetlerin 1950 - 1954 
yıllarında vasati 130 milyon lira olmasına mu
kabil 1956 da 198 milyon, 1957 de 239,3 milyon, 
1958 de 287,5 milyon ve 1959 dan itibaren de 
292,4 milyon lira olacağının hesaplanmakta bu
lunduğunu arz edebilirim. 

Arkadaşlar; 
İktisadi şartlarımıza uygun bellibaşlı ihti

yaçlarımıza cevap verecek kendi hammaddele
rimizi işliyecek ve dış piyasalara fuzuli tediye
lerden bizi kurtaracak sanayiin ehemmiyetini 
izaha lüzum olmasa gerektir. Bu ehemmiyeti 
müdrik bulunan Demokrat Parti hükümetleri 
daha 1950 den itibaren sanayi sahasında da ge
rekli gayretleri sarf etmekten bir an geri kalma
mıştır. 

Hususi teşebbüs tarafından sanayi sahasında 
yapılan yatırımlar yurdun birçok bölgelerinde 
birer medeniyet ve terakki âbidesi halinde yük
selmekte olduklarım iftiharla söyliyebiliriz. 
Yalnız Sanayi Kalkınma Bankasının açtığı 147 
milyon liralık kredinin 415 milyon liralık ya
tırımı desteklediğini kaydetmek bu hususta bir 
fikir verebilir. Bunun dışında hususi sektörün 
sınai tesislere yaptığı yatırımların miktarları bu 
rakamların kat kat üstündedir. 
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Devlet sektöründe sanayi bakımından mü- I 

hini rol oynıyan büyük müesseselerimiz Sümer-
bank, Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Maki
ne ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Azot Sanayii 
Anonim Şirketi ve Çimento Sanayii Anonim Şir
keti olarak sayılabilir. 

Sümerbank'm üzerinde çalışmakta bulundu
ğu tekstil sanayii ile selüloz sanayii tesisleri 
1958 de, Toprak sanayi ile ağır sanayi tesisleri 
de 1957 de ikmal edilmiş olacaktır. Bu sanayi 
için şimdiye kadar 307 milyon lira ödenmiştir. 
Daha da 300 milyon lira ödenecektir. Bu cihete 
böylece temas ettikten sonra bu sanayi kolları 
üzerinde biraz tevakkuf edelim. 

Mensucat sanayiimiz, aldığımız isabetli ted
birler sayesinde büyük inkişaflara mazhar ol
muştur. 

1950 yılında mevcut tesislerin sayısı 219 idi. 
Halen bu rakam 528 e yükselmiştir. 

Pamuklu mensucatta 1950 de mevcut iğ 
adedi 260 bin iken 1954 te 600 bine çıkmıştır. 
Pamuklu sanayii iğ adedi bu yıl içinde milyonu 
aşacaktır. Artışlar yünlü mensucat sanayiinde 
de hattâ daha fazlasiyle tahakkuk etmiştir. 

1950 den sonra yapılan envestismanlar saye
sinde îzmit Kâğıt ve Selüloz fabrikalarının istih
sal kapasitesi 18 bin tondan 50 bin tona yüksel
miş bulunuyor. 1958 de ikmal edilecek tesisler 
ise bu kapasiteye 28 bin ton daha ilâve edecek
tir. 

Memleket çapındaki istihsali artırma faali
yetlerinde demir ve çeliğin ehemmiyeti ve bu 
ana maddelerin ithali için sarf edilen dövizleri
mizin birkaç yüz milyon liraya baliğ bulunduğu 
yüksek malûmunuzdur. Bu ihtiyacı vaktinde 
gören Hükümetimiz 1950 den beri Karabük te
sislerinin ve Divriği Demir madenlerinin istihsal 
kapasitelerini artırmak için gerekli teşebbüslere 
girişmiş bulunuyor. 1949 yılındaki Karabük De
mir Fabrikasının istihsali ancak 74 bin tondan 
ibaretti, yapılan yatırımlar sayesinde muntaza
man yükselmekte olan haddehane istihsali bu 
yıl içinde 300 bin tona Çelikhane mamulâtı ise 
yine bu yıl içerisinde 350 - 400 bin tona yük
selecektir. 

Bundan başka Karabük tesislerinin ikinci 
kademe tevsilerine de girişilmiş olup bu tevsi 
de 1957 yılında ikmal edilecek ve böylece istih
sal kapasitesinde yeniden 100 bin tonluk bir ar
tış sağlanmış olacaktır. 
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Karabük'te 1952 yılında inşasına başlanmış 

ve 1954 yılında işletmeye açılmış 18 bin ton ka
pasitedeki boru fabrikasını da ayrıca zikretme
liyiz. 

Bundan başka geçen yaz, İzmit'te inşasına 
başlanan dikişli boru fabrikası da bu yıl orta
larında işletmeye açılacak ve 15 bin tonluk bir 
kapasiteye malik olacaktır. 

Sümerbank camiasına dâhil diğer fabrika
ların da aynı şekilde gelişmeler kaydettiği mem
nuniyetle müşahede olunmaktadır. 

Şeker sanayii de üzerinde ehemmiyetle dur
duğumuz bir mevzudur. 

Çiftçilere ve işçilere yeni iş sahası temin 
eden ziraatimize sulama, çapalama ve münave
be usullerini getiren, halkm teknik bilgisini ar
tıran, ayrıca havacılığımıza çok büyük faydala
rı olan bu mevzua şimdiye kadar verdiğimiz 
ehemmiyetin tamamen yerinde olduğuna kaani 
bulunuyoruz. 

Şekersizlikten çekilen sıkıntılar unutulmı-
yacak kadar yakın zamanlarda devam etmiş
tir. 

Yüksek malûmunuzdur ki, 1927-1934 sene
leri arasında kurulmuş olan 4 şeker fabrikasın
dan sonra yeni fabrikalar tesis edilmemiştir. 

Buna mukabil zaman zaman şeker ithali ve
ya şeker fiyatlarını istihlâki durduracak yük
sek seviyelere çıkarmak şıkkı tercih edilmiştir. 

1950 yılından itibaren inşasına başladığımız 
fabrikalar 11 tanedir. Bunlardan yedisi bitmiş 
ve işletmeye açılmıştır. Dördü de bu yıl zarfın
da işletmeye açılacaktır. Bu fabrikaların kapa
siteleri yekûnu 376 bin tonu bulacaktır. 

Şeker fabrikaları inşaatında çiftçilerimiz ve 
hususi müteşebbislerle millî bankalar ve devlet 
teşekküllerinin el birliğiyle çalışmaları iktisadi 
ve malî tarihimizde, emsali olmıyan güzel bir 
örnek vücuda getirmiştir. Şimdiye kadar pan
car ekicileri kooperatiflerinin adedi 16 ya, or
tak sayısı 200 bine ve ortakların taahhüdettik-
leri sermaye yekûnu 82 milyon liraya yüksel
miştir. 

Şeker sanayiinin birçok faydaları yanında, 
memleketimize kazandırmakta olduğu döviz ta
sarrufu da muazzamdır. Bu ehemmiyeti teba
rüz ettirmek için bir ölçü olarak 1955 yılı şeker 
istihsal ve istihlâk rakamları üzerinde kısaca 
izahat verelim. 
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Bu yıldaki şeker istihsalimiz bilindiği gibi 

daha 4 fabrikamızın henüz işlemeye başlama
masına ve işliyeıı yeni fabrikalar henüz tam 
kapasitelerine erişmemiş olmalarına rağmen 255 
bin tonu bulmuştur. 1950 den evvel fabrikala
rın vasati istihsali 120 bin ton olduğuna, bu yıl-
ki şeker istihsalinin de 250 bin tonu bulacağına 
göre, şayet şeker sanayiinde envestismanlar ya
pılmamış ve yeni fabrikalar kurulmamış olsay
dı bu yıl 135 bin ton şeker ithal etmek mecbu
riyetinde kalacak idik ki, bunun memlekette 
15 525 000 dolara mal olacağını hesabetmek 
yapılan işlerin hayati ehemmiyetine intikal ede
bilmeyi pek kolaylaştıracağı fikrindeyiz. 1956 -
1957 şeker kampanyası yılı içinde bu hesap yü
rütülecek olursa vaziyet şöyle olacaktır : 

İstihlâk 300 bin tona yaklaşacak, 1950 den 
evvel mevcut fabrikaların vasati 120 bin ton is
tihsalleri bu miktardan düşüldüğü takdirde 
180 bin ton şeker ithal zarureti hâsıl olacak idi. 
Memleketin ödemek mecburiyetinde kalacağı 
döviz miktarı 20 700 000 doları bulacaktı. 

Gelelim çimento sanayiine; 
Çimento fabrikalarımız 1949 - 1950 yılların

da senede 395 bin ton çimento istihsal ediyor
lardı. 

1950 den sonra mevcut fabrikaların tevsii 
ve yeni fabrikalar inşası suretiyle istihsal ka
pasitemiz 1 milyon tonun fevkine çıkmış ve 
buna rağmen 1953 te 537 bin, 1954 te 613, 
1955 te 811 bin ton çimento ithal edilmiştir. 

Çimento normal şartlar dâhilinde bir ithal 
emtiası olamaz, nakli pahalıdır. Buna rağmen 
ithal edilmesi, duyulan ihtiyacın şiddet derece
sini gösterir ki, memleket dâhilinde istihsal 
olunduğu takdirde bu ihtiyacın kolaylıkla 2-2,5 
milyon tonu bulacağı aşikârdır. 

Kurulmakta olan çimento fabrikalarından 
3 ü ikmal edilmiştir. 8 tanesi ve senelik 120 
bin tonluk bir tevsi inşaatı da 1956 da, diğer 5 
tanesi de 1957 de istihsale başlıyacaktır. 

Böylece çimento istihsal kapasitemiz 1950 
senesinin 395 bin tonuna mukabil 1956 da 2, 
1957 de 2,5 milyon tonu geçecektir. 1955 sene
sinde istihsal olunan miktar 826 bin tondur. 
1956 da istihsal edilecek miktar da 1 milyon 250 
bin tonu bulacaktır. 

Bu itibarla içinde bulunduğumuz yıl mec
bur kalsak bile pek az miktarda çimento ithal 
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edeceğiz. Gelecek sene ise çimento ithali artık 
tarihe karışacaktır. Burada da bir küçük he-
sep yapmak yerinde olur. 1950 de 395 bin ton 
çimento istihsal ediyorduk, şayet şekerde oldu
ğu gibi çimento sanayiinde de envestisman yap
mamış olsaydık 1950 yılından bu yana 6 mil
yon ton çimento* istihlâk etmiş olmamıza naza
ran dahilî istihsal olarak her sene için 395 bin 
ton düşülecek olursa, geriye yeni envestisman-
larımızm şimdiye kadar temin ettiği 940 bin ton 
fazla istihsal görülür k i ; ithali takdirinde bu 
miktar için ödiyeceğimiz para 18 800 000 dola
ra baliğ olacaktı. Yani bu sayede daha şimdi
den 18,8 milyon dolarlık az ithal yapmış ve dö
viz kazanmış olduk. 

Yalnız 1956 senesinde 1 milyon 250 bin ton 
istihsal yapacağımıza nazaran ise bundan 395 
bin ton tenzil edildiği takdirde çimento için 
yalnız bu sene tediye mecburiyetinden kurtu
lacağımız dövizin 17 milyon dolara baliğ oldu
ğunu, envestismanlarımızm müsmiriyetini teba
rüz ettirmek maksadiyle hatırlatmak isteriz. 

Suni gübre ihtiyacımızın günden güne şaya
nı hayret bir hızla artmakta olduğuna memnu
niyetle şahit bulunmaktayız. 2 süper fosfat fab
rikası yaptık ayrıca 1955 de kurulmasına başla
nan ve 1958 de ikmal edilecek olan azotlu güb
re sanayimden 26 milyon lira değerinde 118 bin 
ton ziraatimiz için çok faydalı madde temin 
edilecektir. 

Bir sanayi şubesi olan Et ve Balık Kurumu
nun faaliyetlerine gelince; Bu kurumun daha 
şimdiden müspet neticeler verdiğini gördüğü
müz çalışmalarının olgun semereleri 1957 - 1958 
yıllarında elde edilecektir. Şimdiye kadar balık 
unu ve yağı ve konserve fabrikalariyle Et Kom
binaları dâhil bu müessesenin tesisat ve teçhi
zatı için sarf edilen paralar 100 milyon lirayı 
aşmaktadır. 

Et ve Balık Kurumunca yapılan envestis-
manlarm asıl büyük verimleri bu yıldan itiba
ren artan bir hızla elde edilmeye başlanacaktır. 

Arkadaşlar; 
Sanayi mevzuundaki sözlerime nihayet ve

rirken 1953 te başlıyan ve 1955 te muvaffaki
yetle ikmal olunan petrol tasfiyehanesi ve ona 
müteferri tesislere şimdiye kadar 48,6 milyon 
lira ödendiğini ve Makine ve Kimya Endüstri
si Kurumunun muhtelif ünitelerinin tevsii ve 
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ıslahı için gerekli yatırımların yapılmakta bu
lunduğunu da kısaca belirtmek isterim. 

Kurulmakta olan traktör cip ve kamyon fab
rikalarının süratle tekemmül yolunda oldukla
rına gerek hususi teşebbüs gerekse amme sek
törüne ait sanayileşme sahasında daha pek çok 
tesislerin vücuda ıgetirilmiş ve getirilmekte ol
duğuna, bunların tadadı ile kıymetli vaktinizi 
almak istemediğimize işaret etmek yerinde olur, 

'Ziraatin memleket iktisadiyatmdaki yerini 
biraz önce tafsilen arz etmiştim. Bu istihsal ko
lunun mevzularından birisi de hububat ve hay
van mahsullerini değerlendirmek hususudur. 

Burada Toprak 'Mahsulleri Ofisi île Et ve 
Balık Kurumunun çalışmalarından (bahsetmek 
istiyorum. 

1946 - 1950 devreleri arasında Toprak Mah
sulleri Ofisinin yıllık vasati mubayaa yekûnu 
553 bin «ton, mustiahısile ödediği bedelde 125 ml-
yön lira id'i. 1Ö50 - 1951 ile 1953 - 1954 dev
relerimde bti, vasati 1 303 25Ö tona, müstahsile 
ödenen foedeİ de 380 milyon İraya yükselmiş
tir. Bu seneki mütoayaa mevsiminin ilk 6 ayın
da bir milyon 86 bin ton 'hufoutbalt satmalm-
miiŞitır. 

Ofisin ambarlama tesislerinin durumuna ge
lince, 1950 yılında ofisin ambarlama tesislerinin 
yekunu 8 adedi silo bakiyesi ambar olmak üzere 
429 bin tondu. 

Tatbika geçilmiş ve inşaatı bir hayli ilerle
miş bulunan yeni (tesisat t>u kapasiteyi 24 beton 
silo, 71 çelik sillo, 394 ü çel'ik hangardan mü
teşekkil 2 milyon 200 'bin tona çıkarılacaktır 
ki, halen bu depolama imkânı ibir milyon 100 
bin tondur. 

Geçten sene İngiltere Hükümetinden temin 
edilen kredi ile Mersin'de 'bin (tonluk, Konya 
ve Ankara'da 60 ar 'bin tonluk 3 ibeton silo, 
değirmenler Ve 'temizleme tesisleri vücuda ge
tirilmektedir. 

• *. 

Bir .memleketin tmünakalle imkânlarının az
lığı ve iptidalığinın o memleketin bütün eko
nomik faaliyetlerini ne derecelere kadar sekte-
dar etıfciği, 'istihsal şevkimi nasıl 'kırdığı; mali
yet -Ve fiyaltları yükselterek millî, mahsulatı re
kabet muvacehesinde masll aaıafa uğrattığı iza
ha mııhtacülmasa gerefetlr. 
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1950 yılında iktidara geldiğimiz zaman yap

maya koyulduğumuz Ibüyüik işlerde, geliştirme
ye çalıştığımız ithalât, ihracat ve Itiöaret mu
amelelerinde yolsuzluk ve limansızlığm verdi
ği müşkülleri ve (bunların üzerimize yüklediği 
külfetleri asla unutmamamız lâzımdır. Şimdi 
girişeceğimiz şu kısa tetkik ve tahlil, iktidarı
mızın bu lüzumu ne derecelere ikadar takdir et-
mlş olduğunun delillerini ortaya koyacaktır. 

Karayolları : 
1950 yılma tekabül eden 12 yıl zarfında dev

let bütçelerinden Karayollarına ayrılan paralar 
202 milyon lira idi. İktidarımız zamanına taal
lûk 'eden yarı müddette yanı altı yıl zarfında 
aynı mevzua talhsds ettiğimiz para 1 293 500 000 
liradır. 

Böylece 1950 de 15 104 kilometre olan stabi-
j lize yöl uzunluğu 27 bin kilometreye, İbakıma 

tâbi yol uzunluğu da 19 166 kilometreden 36 bin 
1 kilometreye çıkarmak mümkün olmuştur. İkti

darı devraldığımız tarihe kadar tamamen ihmal 
edilmiş bulunan il ve köy yolları üzerinde ehem
miyetle durulmuş 31 795 kilometrelik yol çalış
ma mevzuu yapılmış 14 527 kilometrelik tesviye 
4 488 kilometrelik kaplamalı yol ikmal edil
miştir. 

Köprü inşası mevzuunda da vaziyet aynıdır. 
1950 senesinden önce yapılmış köprüler an

cak 13 bin metre uzunluğunda 289 aded idi. 
5 yıl içinde 41,137 metre uzunluğunda 591 köp
rü yapılmış ve daha 18 bin metre uzunluğunda 
489 köprünün inşası da devam etmekte bulun
muştur. 

iskele ve limansızlıktan iktisadiyatımızın ne 
büyük zararlar görmekte olduğunu tafsile ha
cet yoktur. Sadece bir misal olarak arz edeyim : 
1945 - 1947 senelerinde harb soüu terakümü ola
rak satılmış olan üç - dört yüz bin ton hububa
tın yolsuzluk ve limansızlık yüzünden uzun za
manlar ihracına ve teslimine imkân bulunama
mıştı. 

İşte bu tecrübeler ve ihtiyacın böylece tak
diri neticesidir ki 1950 den bu yana liman, is
kele ve barınak inşasına da ne büyük ehem
miyet verildiği yüksek malûmlarıdır. 

Ereğli ve Trabzon limanları 1954 te işletme
ye açılmıştır. İnebolu ve Amasra limanlariyle 
İskenderun limanı tahmil ve tahliye tesisleri 
ikmal edilmiştir. 

— 810 — 



I : 39 20. 
İstanbul Salıpazarı rıhtımının bir kısmı 1956 

da diğer bir kısmı ile Haydarpaşa limanının bir 
kısmı 1957 de ve diğer kısmı da 1958 senelerin
de işletmeye açılacaktır. 

izmir - Alsancak, Samsun ve Giresun liman
larının inşaatı hızla devam etmektedir. 

Bütün bu inşaat tamamlanınca, limanlarımı
zın yıllık tahmil ve tahliye kapasitesi 5 milyon 
tonu bulacaktır. 

Demiryolları inşaatı ve bakım işleri de aksa
tılmadan yürütülmektedir. 

Devlet Demiryolları 1950 senesinden bu ya
na, 250 milyon lira sarfiyle yolları yenileme ve 
cihâzlama gayretlerine fasılasız devam etmekte
dir. 

Yeşilköy, Bsenboğa ve Trabzon hava mey
danlarından Yeşilköy ve Adana 1953 yılında 
Esenboğa 1955 te işletmeye açılmıştır. Diğerle
rinin inşasına da devam olunmaktadır. 

Deniz ticaret filosunun bir taraftan memle
ketimizin coğrafi durumu, diğer taraftan tediye 
muvazenemiz bakımından haiz olduğu ehemmi
yet malûmdur. Filomuzu her fırsattan istifade 
ederek büyütmek durumundayız. 

300 gros ton ve daha büyük gemilerle tan
kerlerin yekûnu 1950 senesinde 467 bin gros 
tonilâto idi. Bu miktar 1954 te 595 bin tonilâto
ya yükselmiştir, önümüzdeki yıllarda 702 bine 
yükselecektir. 

Münakale mevzuu tetkik edilirken posta, 
telgraf ve telefon idaresinin yatırım faaliyetleri
ne de temas etmek mümkündür. 

Bu idare 85 milyon liralık bir programı tat
bik mevkiine koymuştur. Hayırlı neticeler alı
nacağı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yatırımlara mütaallilî sözlerime nihayet ve

rirken, hususi teşebbüs tarafından yapılanlar 
hariç, sadece Devlet sektörü yani umumi ve 
mülhak bütçeli dairelerle iktisadi devlet teşek
külleri ve benzeri müesseselerin yaptığı enves-
tismanlara 1950 - 1955 devresinde bilfiil sarf 
edilen paranın 2 308 947 000 lirası döviz olmak 
üzere 6 948 841 000 liraya baliğ bulunduğunu 
tebarüz ettirmek isterim. 

Banka kredilerinin inkişafı : 
Muhterem arkadaşlar, 
Banka kredilerinin iktisadi hayatta ve husu

siyle iktisaden az gelişmiş memleketlerde istih
sal faaliyetlerinin teşvikinde oynadığı mühim 
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f rol yüksek malûmunuzdur. Demokrat Parti ik-
' tidara gelir gelmez ehemmiyetle ele aldığı mese

lelerden biri de bu mevzu olmuş ve 1950 senesin
den önceki istihsal ve iş hacminin düşük bir se
viyede kalmasında başlıca âmillerden biri olan 
eski dar ve kısır politika terk edilerek iş ve is
tihsal hayatının lüzumlu kredilerle teçhizi cihe
tine gidilmesi iktisadi politikamızın esaslarından 
biri olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi arz edeceğim mukayeseli izahat bu 
mevzudaki müspet faaliyetimizin neticelerini en 
beliğ bir şekilde ifade edecektir. 

Filhakika bu mevzudaki gayretlerimiz neti
cesinde 1950 yılı başında 1 milyar 330 milyon 
lira olan umumi kredi hacmi elimizdeki son ra
kamlara gören halen 5 milyar 600 milyona yük
selmiş bulunmaktadır, ki bu vaziyet dört mis
linden fazla bir artışı göstermektedir. 

Bu artışın en mühim kısmının ekonomimizin 
temelini teşkil eden ziraatin inkişafına ve nüfu
sumuzun % 80 ninden fazlasını temsil «den 
köylümüzün lüzumlu vasıtalarla teçhizine matuf 
zirai kredilere taallûk ettiğini ve 1950 başında 
337 milyon liradan ibaret olan zirai kredi yekû
nunun 5 misline yakın bir artışla 1 milyar 476 
milyon liraya yükselmiş bulunduğunu bilhassa 
kaydetmek isterim. 

Aynı şekilde memleketin istihsal kaynakla
rının işletmeye açılmasını teminen yeni -tesisler 
kurulmasını ve mevcut fabrika ve tesislerin 
âzami kapasiteleriyle çalıştırılmasını temine 
matuf yatırım ve işletme kredisi teşkilindeki sı
nai kredilerde de mühim artışlar vukubulmuş-
tur. Diğer taraftan banka istatistiklerinde ti
cari krediler namı altında gösterilen rakamla
rın mühim bir kısmının da hakikatte sınai te
sis ve işletme kredileri olduğunu burada ayrı
ca belirtmek isterim. 

Bu mevzudaki izahatıma nihayet vermeden 
önce Hükümetimizce banka kredilerinin muhte
lif istihsal kollarının ihtiyaçlarına ve iktisadi 
kalkınmamızın icaplarına uygun olarak tevzii
ni ve en müsmir bir şekilde kullanılmasını te
mine matuf tedbirler üzerinde de ehemmiyetle 
ve ciddiyetle durulmakta olduğunu Yüksek 
Heyetinize arz etmek isterim. 

Bu maksatla bankacılığımızın ve memleket 
ekonomisinin bugün ulaşmış olduğu inkişaf 
merhalesinin icap ve ihtiyaçlarına cevap vermi-
yen 1936 tarihli Bankalar Kanununun yerine 
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kaim olmak üzere yeni bankalar kanunu lâyi
hasının hazırlanarak Yüksek Meclise takdim 
edilmiş olduğu gibi umumi kredi hacminin 
memleketin i§ ve istihsal hacminin zaruretleri
ne göre ayarlamak üzere resmî ve hususi sektö
rün salahiyetli elemanlarından müteşekkil ban
ka kredilerini tanzim komitesi kurulmuş bulun
maktadır. 

Son senelerde bankalardaki mevduat hac-
mmda kaydedilen büyük inkişaf hepinizin ma
lûmu olmakla beraber, burada bu mevzua da 
kısaca temas etmeden geçemiyeceğim : 

Bankalardaki mevduat yekûnn, 1950 senesi 
başında 989 milyon liradan ibaret bulunuyordu. 
Elimizdeki son rakamlara göre mevduat mikta
rı 3 milyar 787 milyon liraya yükselmiş bulun
maktadır ki, bu miktar 1950 senesi başına naza
ran 4 misline yakın bir artışı ifade etmektedir. 

Bu netice gayrisâfi millî istihsal ve fert ba
şına düşen millî gelirde görülen artışın eseri 
olup aynı zamanda halkımızın Hükümetçe ta-
kibedilen malî politikaya karşı duyduğu itima
dın delilini de teşkil etmektedir. 

Bu vesile ile bir nebze de para politikası ve 
emisyon hacmi üzerinde durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kısaca ifade etmek lâzımgelirse millî ekono

minin salâbet ve hayatiyetini muhafaza etmek 
üzere her türlü enf lâsyoncu ve deflasyoncu te
sirlere karşı Türk parasının değerini korumak 
para politikamızın esasını teşkil etmektedir. 

İktidarımız zamanında emisyon hacminin 
artmış olduğu bir vakıadır, ancak izahatımın 
bundan önceki kısmında arz ettiğim üzere mem
leketimizdeki iş ve istihsal hacminin muazzam 
bir artış kaydettiği de kimsenin inkâr eclemiye-
eeği bir vakıadır. Diğer taraftan bu artışın 
memlekette bütün genişlemesiyle devam etmek
te olan iktisadi kalkınma faaliyetlerinin bir 
müşevvikı ve desteği halinde işlemiş olduğunu 
da ilâve etmek yerinde olur. Aynı zamanda pa
ra hacmmdaki hareketleri mütalâa ederken, 
memleketimizin iktisadi envanterinin 4 - 5 yıl 
içinde ne kadar zenginleşmiş olduğunu da he
saba katmak lâzımgelir. 

Diğer taraftan para ve emisyon meselelerini 
tetkik ederken iktisaden az gelişmiş bir memle
ketin şartları ile beraber yukarda zikredilen va
kıaların da ayni zamanda göz önünde bulundu
rulması iktiza eder. 
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Bu bakımdan üzerinde asıl hassasiyetle du

rulacak husus emisyon hacmmdaki artıştan zi
yade bu artışın gayritabiî sebeplerden meydana 
gelip gelmediği keyfiyetidir. 

Yüksek Heyetinizin tetkik ve tasdikine su
nulmuş olan 1956 yılı bütçesi denk bir bütçe 
olarak bünyesinde, gayritabiî bir şekilde arttırı
cı bir unsuru ihtiva etmemektedir. 

Diğer taraftan iktisadi devlet teşekkülleriy
le bu mahiyetteki müessese ve teşekküllerin fi
nansmanı mevzuu da bu zaviyeden ehemmiyetle 
ele alınmış ve bu maksatla alâkalı vekillerden 
müteşekkil bir komite kurulmuş bulunmaktadır. 

Bahis mevzuu müessese ve teşekküllerin iş
letme ve yatırım masraflarını, memleket ekono
misinin halen ulaşmış bulunduğu merhalenin 
icap ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 
kendi öz gelirleri ve tabiî finansman kaynakla-
riyle karşılanması mevzuunda gerekli tedbirle
rin alınması takarrür etmiş olduğundan bu mü
essese ve teşekküller tarafından da Merkez Ban
kası menabiinin zorlanması bahis mevzuu bulun
mamaktadır. 

Netice itibariyle esaslarını kısaca arz ettiğini 
para ve emisyon politikamızın tamamen memle
ket ekonomisinin tabiî ihtiyaçlarından mülhem 
bulunduğunu ve devlet masraflarının karşılan
ması için ve hattâ iktisadi devlet teşekkülleri
nin iç. finansmanı mevzuunda da emisyona mü
racaat edilmesinin asla varit bulunmadığını bir 
kere daha belirtmek isterim. 

Bu kısımdaki izahatıma nihayet vermeden 
önce tediye muvazenesi mevzuuna da kısaca te
mas etmeme müsaadenizi istirham ederim. 

Yüksek Heyetinize sunulmuş olan 1956 yılı 
bütçesinin gerekçesinde bu husustaki teamüle 
uygun 1954 - 1955 devresine ait tediye bilanço
su rakamları etraflı izahatla birlikte tetkikleri
nize arz edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr rakamların tetkikinden anlaşılacağı 
veçhile 1954 - 1955 tediye bilançomuz açıkla ka
panmıştır. Ancak hemen ilâve edeyim ki bu key
fiyeti bu suretle tesbit ettikten sonra mezkûr ra
kamları şu veya bu şekilde kıymetlendirme
den önce açığın sebep ve âmilleri üzerinde du
rulması, bu açığın daha ne kadar müddetle de
vam edeceğinin nazarı dikkate alınması iktiza 
eder. 

Bu mevzuda istitraden şunu arz etmek iste
rim. tktisaden az gelişmiş memleketler daima 
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tediye muvazeneleri açıklarına mâruz olup bu 
açıklar kalkınma yolunda gayret sarf eden 
memleketlerde tesirleri nispeten ağır fakat mu
vakkat, buna mukabil bu yolda bir gayret gös-
termiyen memleketlerde ise tesirleri belki daha 
az ağır fakat uzun ve devamlı bir karakter arz 
eder. 

Mâruzâtımın muhtelif yerlerde temas etmiş 
olduğum üzere memleketimiz 1950 yılından beri 
umumi bir kalkınma havası ve hızı içindedir. 

Bu gayretin bir neticesi olarak halen vatan 
sathının her köşesinde kurulmuş bir tesis veya 
bir fabrika ya. faaliyete geçmiştir. Veya işletme
ye açılmak üzeredir veyahutta inşa halinde bu
lunmaktadır. 

Bütün bu tesislerin umumiyetle en az 1/8 
nispetinde ve hattâ bazan yarıdan fazla dış te
diyeyi icabettirdiği nazarı itibara alınırsa tediye 
bilânçomuzdaki açığın sebebi kolayca anlaşıla
bilir. 

İktisadi istiklâl ve bekamızın teminatı olan 
yatırmalarımızın zarureti üzerinde burada ayrı
ca durmayı zait buluyorum. 

Binaenaleyh, tereddütsüz olarak tesbit ede
biliriz ki tediye bilânçomuzdaki açıklar yarın • 
ki kudretli Türkiye'yi inşa uğrunda sarf ettiği
miz gayretlerin bir bedeli ve bir ifadesidir. 
(Bravct sesleri). 

Diğer taraftan bu mevzuda şu noktanın göz 
önünde bulundurulması icabeder ki tediye mu
vazenesi açıkları iktidarımızdan önce de mev
cuttu. Ve kısır bir muvazene politikasına ve bu 
maksatla istihlâk dahi gayri tabiî usullerle en 
düşük hadlerde tutulmasına rağmen tediye bi
lançosu 3946 yılından sonra daima açıkla ka
panmıştı. Bu hususta bir fikir vermek üzere 
Nisan 1947 den Haziran 1950 sonuna kadar ge
çen 3 senelik bir devre zarfında bu şekildeki 
açıkları kapamak için 550 milyon liralık altın 
ve serbest döviz satılmış olduğunu zikredebilirim. 

İkinci Dünya Harbinin sona erdiği tarih
ten 1950 Mayısına kadar geçen müddet zarfın
daki dış borçlanmalarla Amerikan yardımların
dan kullanılan kısım mecmuu olarak 340 mil
yon lira ilâve edildiği takdirde bu devre esna
sında dış tediye açığının 1 milyara yaklaştığı 
meydana çıkar. 

Binaenaleyh, 1950 senesinden önce takibedil-
miş olan bu gayritabiî dar ve mutlak muvaze-
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ne politikasının, memleketi iktisaden kurtara
cak olan yatırımlar politikasına nasıl mâni ol
duğunu ve ne gibi neticeler vermiş bulunduğu
nu tafsile lüzum (görmemekteyim. 

Tediye bilânçomuzdaki açıkların daha ne ka
dar müddet devam edeceği meselesine gelince; 
biraz evvel arz ettiğim gibi, iktidara geldikten 
sonra temelini attığımız tesislerden bir kısmı iş
letmeye açılmış bulunmaktadır. İçinde bulun
duğumuz sene bu bakımdan verimli bir sene 
olacaktır. Bunların bir kısmı önümüzdeki yıl
larda yani 1957 ve 1958 yıllarında seri halinde 
faaliyete geçecektir. 

Bunların yaratacağı istihsal kudretine mu
vazi olarak bir taraftan ihracatlarımızdaki ar
tış ve diğer taraftan bir kısım istihlâk ve yatı
rım mallarının memleket dâhilinde istihsali su
retiyle ithalâttan kaydedilecek azalma neticesin
de tediye muvazenemizin müspet istikamette ge
lişmeler kaydedeceği aşikârdır. 

Diğer taraftan yabancı sermaye yatırımları
nın da bu mevzuda nazarı dikkate alınması lâ-
zımgelen müspet bir âmil olduğunu ayrıca be
lirtmek isterim. Bu mevzua son vermeden ön
ce son iki senenin zirai istihsalimiz bakımın
dan üst üste tamamiyle gayri müsait oluşunun 
tediye muvazenemizde görülen ciddi vaziyetin 
diğer seoebini teşkil ettiğinde şüphe yoktur. 
Ziraatimizin istihsal kapasitesi çek yükselmiş, 
vatan sathı % 60 a yakın bir nispette ve geniş
likte ziraat edilmiye başlanmış olduğundan, zi
raat için müsait iklim şartlarının tediye muva
zenemiz üzerinde süratle en müspet tesiri icra 
edeceğine şüphe yoktur. 

Şimdi, 1955 bütçesinin tatbikatına ve 1956 
yılı bütçesinin tahliline geçiyorum. 

2. Gelirlerin tahsili : 
1955 bütçesinin gelir tahmini olan 

2 789 060 001 liradan malî yılı "11 nci ayı so
nuna kadar 2 404 954 588 lirası tahsil edilmiş
tir. Bu miktar geçen yılın aynı devresinde ya
pılan tahsilattan 382 155 513 lira fazla bulun
maktadır. 

]1 aylık devre itibariyle aylık tahsilat orta
laması, geçen yıl 184,4 milyon lira iken bu sene 
34,2 milyon fazlasiyle 218,6 milyon liraya yük
selmiştir. 

Buna muvazi olarak geçen yılın en yüksek 
aylık tahsilatı Eylül ayında 234,6 milyon lira 

- 313 



1 : 39 20. 
iken bu yıl M$rt $yı#4§ Hfi ffiilyon l™§ $&!?• 
lasfyle, 289,2 milygn Jira tahsil olunmuştur. Di
ğer ayların tahsilat miktarı arasında da, 1955 
lehine büyük farklar mevcuttur. 

Bu fazlalıklar, bilhassa, gelir, imalât mua
mele, bankalar muamele, gümrük, tekel hasıla
tı ve tekelden alman Savunma Vergisi ve Dam
ga Resmi gibi yergi ve resimlerde yakı olmuş
tur. 

1955 yalının 10 ncu ayı sonu itibariyle yapı
lan hesaplara göre; bu yı| tahsilatının geçen yıl 
tahsilâtına nazaran ar§ ettiği fazlalıkların 
109,7 milyon lirası gelir, 41 milyon lirası jma-
lât muamele, 13,3 milyon lirası bankalar mua
mele, 38,1 milyon lirası gümrük, 36,4 milyon 
lirası tekel maddelerinden a|ınan Savunma ver
gilerinden, 59 milyonu tekel safi hasılatından 
ve 9,3 milyonu ise Damga Resminden elde edil
miş bulunmaktadır. 

Tahsilat seyrinde müşahede olunan bu mun
tazam ye süratli gelişme, büyük bir hızla devam 
eden iktisadi kalkınma hareketlerinin istihsal 
ye istihlâk hacmyıda ve umumiyetle vatandaş 
gelirlerinde husule getirdiği müspet tesirlerin 
bir neticesidir. 

Hazine muameleleri ve devlet borçları : 
Hazine muamelelerinde hükümetimizin ta-

kibettiği prensip bütçe tediyatmııı zamanında 
ve âzami suhuletle icrasını mümkün kılmak nok
tasında temerküz etmektedir. 

3 milyarlık bir ^ütçe sarfiyatının ieabettirdi-
ği Hazine -muamelelerinin ,en ;uf a-k bir aksaklığa 
dahi meyd,an verilmeden ifa edildiği göz önü
ne alındığı takdirde bu mevzuda .gösterilen dik
kat ve itinanın derecesi kendiliğinden anlaşılır. 

Hazine muamelelerinden bahsederken Ha
zine ile Merkez Bankası arasındaki münasebet
lere de kısaca temas etmek -faydalı olacaktır. 

Yüksek malûmları olduğu gibi, geçen Mayıs 
ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununda yapılan tadilât meyamnda bu ban
kanın Hazineye açmakta olduğu avanslar yeni 
esaslara bağlanmış ve bu suretle yekûnları 
milyarları aşan bir bütçe tatbikatının icabettir-
diği kısa vadeli kasa kolaylıkları bu ihtiyaçla 
mütenasip bir seviyeye ulaştırılmıştır. 

Bu vesile ile şunu arz etmek isterim ki, Ha
zine, Merkez Bankasının kısa vadeli avans 
membaına raüracaatte âzami imsaki göstermek-
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te ve talepleri normal seviyei menabiini ag-
mâmaktadır. 

Devlet borçlarına gelince : 
Girişilmiş bulunan kalkınma hareketlerinin 

istilzam ettirdiği muazzam yatırım masrafla
rının imkân nispetinde normal varidatla kar
şılandığı ve yapılan borçlanmaların da asgari 
hadlerde tutulduğu yüksek malûmlarıdır, 

Son zamanlarda bâzı çevrelerde takatimi
zin fevkinde borçlanıldığı yolunda yapılan be
yanların aşağıda vereceğimiz izahattan da an
laşılacağı veçhile hiçbir asıl ve esasa istinat 
etmediğini bilhassa belirtmek isterim. 

Filhakika mülhak bütçeli idarelerde ikti
sadi devlet tekeşkülleri ve diğer müesseseler 
dâhil bulunduğu halde devlet borçlarımızın 
umumi yekûnu 1950 Mayıs ayı sonunda 2 
milyar 297,3 milyon lira ve Aralık 1955 sonun
da ise 3 milyar 00 milyon liradır. Aradaki 
fark 762,7 milyon lira olup artışım nispeti 
% 33,1 dir. Ancak eski devreye raci olup ka
yıt harici bırakılmış} bulunan 173,1 milyon lira bu 
artış miktarından tenzil edildiği takdirde haki
ki artışın 589,6 milyon liradan ibaret kaldığı 
ve nispetin % 25,6 olduğu görülür. 

Arz ettiğim bu rakamlar 1950 ye nazaran 
borçların umumi yekûnunda miktar itibariy
le bir artış göstermekte ise de 1950 yılından 
bu ya.na başarılan veya ikmal edilmek üzere 
bulunan işler için sarf ettiğimiz mebaliğe na
zaran bu borçlanmalarımızın pek mütevazi 
bir seviyede kaldığı kolaylıkla anlaşılır. 

Kadıki, vatandaşlara tahmil ettiği külfet 
.bakımından bu iki tarih arasında bir mukaye
se yapıldığı takdirde vücuda getirilmekte olan 
büyük eserlere .rağmen vatandaşlara borç yü
kü olarak yeni bir külfet tahmil edilmesi şöy
le dursun bilâkis bir hafiflik oldğuu mşüaha-
de edilmektedir. 

Nitekim 1950 yılgıda tdevlet borçlarının ay
nı yıl büteçsinin varidatına olan n'ispeti 
% 176,7 yani yıllık varidatın iki misline ya
kın bulunduğu halde 1956 malı yılının başlan
gıcında bu nispet bir misline yakın bir dere
ce de azalmış ve % |93,4 e inmiş bulunmakta
dır. 

Esasen 1956 yılı devlet borçlan bütçesi 
raporuna hazırlıyan kıymetli arkadaşam Ser-
ver Somuncuoğlu'nun raporunda belirttiği gi
bi memleketimiz diğer memleketlerle mukaye-
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se edildiği takdirde en az borçlu bulunan 
memleket olduğunu bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim. 

Umumi muvazene ile mülhak bütçeli daire
ler ve iktisadi devlet teşeküllerine ait borçla
rın gruplar itibariyle tarzı tevezzüüne gelince, 
vaziyet şöyledir : 

A) Umumi Muvazeneye dâhil borçlar: 
3 1 . 5 .1950 31 . 12 .1955 

Konsolide : 
le borçlar 
Dış borçlar 

Dalgalı : 
îç borçlar 
Dış borçlar 

Yekûn 

749 964 028 
466 140 020 

350 169 484 
14 199 455 

822 449 004 
565 007 495 

282 486 596 
86 450 932 

1 580 472 987 1 756 394 027 

Devlet sektörüne ait borçlardaki artış ka
rayolları, köprüler, limanlar, köy yolları, içme 
suları, silolar, elektrik ve sulama tesisleri ve 
sağlık merkezleri gibi kalkınmamızla doğrudan 
doğruya ilgili mevzular için yapılan yatırımla
rın normal varidatla karşılanamıyan kısmının 
finansmanı için yapılan borçlanmalardan ileri 
gelmiştir. 

Bu borçlanmaların bir kısmı memleket dâ
hilinde akdettiğimiz uzun vadeli iç istikrazlarla 
ve bakiyesi de İmar ve Kalkınma Bankası, Av
rupa Tediye Birliği kredileriyle Marshall kre
dileri ve NATO camiasına dâhil memleketlerin 
resmî ve hususi müesseseleri tarafından mem
leketimize açılmış bulunan kredilerden tahassui 
eylemiştir. 

Mülhak bütçeli idarelerle iktisadi devlet te
şekküllerine ait borçlara gelince, ticari bir ka-
rekter taşıyan Toprak Mahsulleri Ofisi bonola
rı hariç bunların durumu da şöyledir. 

3 1 . V . 1950 3 1 . X I I . 1955 

Konsolide : 
İç borçlar 
Dı§ borçlar 

Dalgalı : 
îç borçlar 
Dış borçlar 

21 723 015 
135 850 161 

479 962 700 
79 291 229 

162 509 759 
201 719 652 

824 162 765 
115 240 649 

Yekûn 716 827 105 1 303 632 825 
Bu sektörün borçlarındaki artışlar Türkiye 
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Emlâk Kredi Bankasının hükümetimizin mes
ken politikasının tahakkuku zımnında yapmış 
olduğu uzun vadeli iç istikrazlardan, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin silo inşaatı için imar ve Kal
kınma Bankasından, Devlet Su İşlerinin Sey
han Barajının inşası için keza aynı bankadan 
ve Sınai Kalkınma Bankasının hususi teşebbü
sün kuracağı sınai tesislerin dış finansmanında 
kullanılmak üzere yine adı geçen bankadan al
dığı kredilerle demiryollarımızın bir kısmının 
elektrifikasyonu ve yeni cer vasıtaları ile teç
hizi ve Hirfanlı, Kemer ve Demirköprü baraj
larının ve Hidroelektrik santrallerinin inşası 
için yabancı müteahhit firmalara verilen Hazi
ne kefaletini haiz bonolardan ve Devlet Demir
yolları İşletmesiyle Denizcilik Bankası, Hava
yolları ve Toprak Mahsulleri Ofisinin keza 
modern vasıta ve tesislerle teçhiz edilmesini te
min maksadı ile yabancı firmalardan temin edi
len kredilerden ileri gelmektedir. 

Bu vesile ile şu noktanın da tebarüz ettiril
mesi gerekir ki, bu sektörün bir kısım borçla
rı avans mahiyetinde verilmi§ olan bonolardan 
tahassül etmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi 
bu borçların tahakkuk ederek katî bir bütçe ma
hiyetini iktisabedebilmesi müteahhit firmaların 
taahhütlerini tamamen ifa etmelerine mütevak
kıf bulunmaktadır. 

Bu mevzudaki izahatınma son verirken 
devlet borçları bahsinde endişeye düşülecek bir 
sebebin mevcut bulunmadığını ve 1950 yılından 
bu yana ancak iktisaden müsmir yatırımların 
bir kısmının borçlanma yolu ile tahakkuk etti
rilmesi yoluna gidildiğini tebarüz ettirmek ye
rinde olur. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Huzurunuzda bulunan bütçe lâyihaları ile 

umumi ve mülhak bütçeli dairelere 1956 yılın
da tahsisi derpiş olunan ceman (3 384 418 460) 
liranın, matuf bulunduğu hizmet grupları veya 
faaliyet sahaları itibariyle ve cari ve yatırım 
tasnifi dairesinde tahliline girecek olursak, mas
rafların tevezzü şeklinin şöyle olduğu görülür : 

I - Cari masraflar : (2 440 674 439) lira
ya baliğ bulunduğu hesaplanan cari masraflar
dan en büyük hisseyi (809 961 827) lira ile mil
lî müdafaa hizmetleri almakta, bunu takiben 
umumi idare masraflarına (533 351 288) lira, 
maarif işlerine (424 668 861) lira, sosyal gü
venlik işlerine (225 776 108) lira, iktisadi kal-
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kınmaya (158 734 354) lira sağlık işlerine 
(150 601 333) lira ve nihayet borç ödemeye 
(137 580 668) lira ayrılmış bulunmaktadır. 

II - Yatırım masrafları : Büyük kısmı 1950 
den bu yana inşâasma başlanmış bulunan büyük 
tesislerin ve girişilen işlerin ikmaline muhassas 
olmak üzere bütçelerimizin yatırımlar kısmın
da yer alan ceman (943 744 021) liranın 
(787 565 808) lira gibi (% 83,4) nispetindeki 
mühim kısmı memleketin iktisadi cihazlanma-
sma; (75 952 889) lirası kültür müesseselerine, 
(63 183 125) lirası müdafaa, (13 484 446) li
rası sağlık tesislerine ve (3 557 753) lirası da 
umumi idare hizmetlerinin müstelzim kıldığı 
tesislere tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Müdafaa hizmetleri : 
Cari masraflar içerisinde (809 961 827) 

lira gibi % 33,2 ye varan büyük bir hisse, 
kahraman ordumuzun ve Jandarma, Gümrük 
Muhafaza teşkilâtı ve koruyucu asker müfreze
leri gibi yardımcı birliklerin günün şartlarına 
göre takviyesine ve NATO standartlarına uygun 
bir seviyede idamesine tahsis edilmiştir. Bun
dan başka müdafaa ile ilgili tesisler için ya
tırım' olarak bütçe lâyihasında muhtelif fasıllara 
mevzu (63183125) lira tutarındaki tahsisatta da 
nazara alınırsa Millî Müdafaamıza 1956 bütçe
siyle ayırmak istediğimiz paranın (873 144 952) 
lirayı bulduğu görülür. 

Yurdun müdafaasına ve cihan sulhunun te
mininde milletimize terettübeden vazifelerin ta
ahhütlerimiz dairesinde mükemmeliyetle ifası
na matuf olarak devletçe ve milletçe katlan
dığımız ve katlanmaktan da geri kalmıyacağı-
mız fedakâlık cidden büyüktür, iktidarımızın 
sön beş yıllık bütçelerine Millî Müdafaamız | 
için konulan tahsisatın - aktarmalar ve ek öde
nekler hariç - 3 milyar 175 milyon lirayı aşmış 
olması ve bu meblâğın mezkûr beş yıllık dev
reye ait bütçeler yekûnunun (% 28,5) ine te
kabül etmesi bu hususda iktiham eylediğimiz j 
fedakârlığın derecesini gösterecek vuzuhtadır. 

1956 da müdafaa gücümüzün artırılmasına i 
ve takviyesine yapacağımız tahsisler biraz ev- i 
vel arz ettiğim (873 144 952) liradan ibaret de i 
değildir. Dostumuz Amerika Birleşik Devletle
rinin gerek karşılıklı paralar yoliyle ve gerek
se malzeme olarak yapacağı yardımlarla NATO 
müşterek Enfrastrüktür programı gereğince in-
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ş>*edilecek tesisleri ve nihayet Gelir, Muamele, 
Akaryakıt, Gümrük gibi çeşitli vergi ve resim
lerde, deniz ve demiryolu nakliyatında millî 
müdafaa için tanınmış olan muafiyetleri ve hu
susi tarifeleri hep müdafaa potansiyelimizin 
artırılmasına matuf direkt ve endirek tahsisler 
olarak mütalâa etmekte isabet olsa gerektir. 
Bütün bu tahsislerledir ki Türk ordusu bugün 
müşterek sulh ve emniyet cephesinin daima gü
venilir bir kuvveti; bekamızın büyük garantisi 
olmuştur. Sırası gelmişken burada mevkiimizin 
hususiyetini takdir ederek silâhlı kuvvetlerimi
zin takviyesinde dost ve Birleşik Amerika Dev
letinin ve Kanada'nm yaptıkları ve yapmakta 
devam eyledikleri yardımlara şükranımızı bir 
kerre daha kaydetmeyi borç biliriz. 

Huzurunuza getirilen 1956 bütçe lâyihaları 
ile iktisadi kalkınma hareketimizin devamı ve 
bilhassa bu tarihe kadar başlamış bulunan iş
lerin itmamı için (946 300 162) lira gibi mühim 
bir mablâğ yüksek tasvibinize arz olunmuştur. 
Bu tahsisat, (787 565 808) lirası yatırımlara, 
(158 734 354) lirası ise cari masraflara karşılık 
olmak üzere talebedilmektedir. Böylece 1956 
bütçe lâyihalarında yer alan 944 milyon lira 
civarındaki yatırımlar yekûnunun % 83,4 ü ik
tisadi kalkınma faaliyetlerine tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. Bu nispet 1955 te (% 81) seviye
sinde bulunuyordu. Bu suretle yeni yıl için der
piş olunan iktisadi kalkınma masraflarının ya
tırım kısmında 1955 e nazaran (% 8) nispetin
de (58 222 238) lira, 1950 ye nazaran ise '(% 
229) nispetinde (547 976 398) lira fazlalık mü-
şahade olunmaktadır. 

Muhtelif sahalara tahsis ettiğimiz nıebaliğin 
dağılışı da şöyledir : 

Münakale işlerine (445 956 726) lira, 
Ziraat işlerine (350 623 518) lira, 
Nafıa işlerine (92 993 678) lira ve nihayet 

endüstri, madencilik ve elektrik enerjisi saha
sına (56 726 240) lira, 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu kadar geniş tahsislerde bulunmak mev

kiinde olduğumuz iktisadi cihazlanmamızm bu 
çeşitli sektörleri üzerinde kısaca maruzatta bu
lunmama müsaadelerinizi rica ederim. 

Münakale işleri : 
Kara, demir ve denizyolları ile küçüklü, bü

yüklü liman ve iskeleleri şümulü içerisine alan 
ve iktisadi halkınma hareketimizin sadece mü-
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him bir cephesini teşkil etmekle kalmıyarak ay
nı zamanda müdafaa gücümüzün artırılması ile 
de yakın ilgisi aşikâr bulunan münakale işle
rine iktisadi kalkınma hareketi içerisinde atfet
miş olduğumuz ehemmiyetin derecesini biraz 
evvel arz ettiğim rakamlarda görmek mümkün
dür. Hele (1951 - 1955) beş yıllık bütçelerimiz
den bu sahaya tefrik 'ettiğimiz paranın 1 mil
yar (329) küsur milyon lirayı bulduğuna ve 
bunun bütün sektörleri ile iktisadi kalkınma 
işlerine aynı devre zarfında yapılmış olan tah
sislerin (% 49,9) una tekabül ettiğine işaret ede
cek olursak bu sahadaki çalışmalarımızı ne nis
pette mühim terakki ettiğimiz daha iyi anlaşı
lır. 

1. Memleketimizin kısa zamanda halli gere
ken büyük dâvalarından biri olduğunda şüphe 
bulunmıyan yol dâvasında matlup gayeye he
nüz erişmemiş olmamız hakikati karşısında 
bundan böyle de bu sahadaki çalışma tempo
muzu aynen muhafaza ederek plânlı ve prog
ramlı faaliyetimize devam etmekten geri kal
mamakla beraber hali inşaadaki işlere bir 
priorite vereceğimiz tabiîdir. Karayolları Umum 
Müdürlüğünün 1956 bütçe lâyihasında derpiş 
olunan (313 730 627) liralık tahsisat da ancak 
bu maksada matuf bulunmaktadır. 

2. Demiryolu şebekesinin tevsi ve ıslahı sa
hasında da mühim işler başarılmıştır. 

İktisadi cihazlanmamızda ve millî müdafa
amızın takviyesinde yeri büyük olan demiryolu 
işlerimizi maksudolan gayenin tahakkukuna 
doğru inkişaf ettirirken bir program dairesinde 
evvelce tesbit olunan ana şebekelerin kısımla
rını teşkil eden hatların bir an önce ikmalinde 
elbette zaruret vardır. Kaldı ki, bunların bü
yük bir kısmının inşası iğine esasen girişilmiş 
bulunmaktadır.' Bu maksatladır ki, demiryolu 
inşasına 1956 bütçe teklifimizle Umumi Muva
zeneden (42 915 000) lira ayrılması derpiş olun
muştur. Bu miktar, içinde bulunduğumuz yılda 
bu maksada muhassas (28 565 000) liradan 
% 50 nispetinde bir fazlalığı ifade etmektedir. 

3. 1950 den bu yana liman, iskele ve barı
na inşası mevzuunda da girişilen ve başarılan 
işler üstün bir seviyede olmuştur. İktisadi ha
yatımızdaki müspet tesirlerini kısa zamanda 
idrak edeceğimizde şüphe bulunmıyan Ereğli, 
Trabzon, inebolu gibi büyük limanlarla,. Taşu-
cu, Anamur, Alanya, Fenike, Çanakkale, Şar-
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köy, Pazar, Lapseki, Akçakoca, Mudanya, Mar
maris iskeleleri inşaatının ikmali ve bunların 
hizmete girmeleri temin olunmuştur. 

Diğer taraftan mezkûr üç limanın zaruri 
müştemilâtından olan bina, hangar, yol gibi te
sislerin ikmali Haydarpaşa ve Salıpazarı liman, 
rıhtım ve antrepoları inşaatı, İzmir'de Alsan-
cak Limanının ıslah ve tevsii, İskenderun Li
manının genişletilmesi, Samsun ve Mersin 
limanları inşaatı gibi esasen başlanmış bulunan 
ve inkişaf halinde olan büyük işler yanında da
ha birçok iskele, barınak ve mendireklerin inşa 
ve takviyesi üzerindeki çalışmalar 1956 yılında 
da devam edecektir. Bu maksada matuf olarak 
1956 bütçe lâyihasına 1955 e nazaran (17) mil
yon 100 bin lira fazlasiyle (71) milyon 400 bin 
lira gibi mühim bir meblâğ vaz'edilmiş bulun
maktadır. 

Ziraat işleri : 
İktisadi bünyemiz içerisinde hususiyet arz 

eden mevkii ziraat sahasına da mühim mikyas
ta tahsislerde bulunmaya sevk etmiştir. Eski 
iktidarın son beş senelik bütçelerinden bu saha
ya - cari ve yatırım olarak - ancak 337 milyon 
lira tahsis edilmiş olmasına mukabil iktidarı 
devraldığımız yılı takibeden ilk bütçemizden 
1955 bütçesine kadar ki, beş senelik bütçelerimiz
den ziraat işlerimizin inkişafına ayırdığımız 
para (846) milyon liraya baliğ olmuştur ki 
bunun (518,3) milyon lirası yatırıma, (327,7) 
milyon lirası ise cari masraflara ait bulunmuş
tur. Bu tahsislerin temin ettiği imkânlardır ki 
1950 - 1955 seneleri arasında çiftçilerimize tev
zi olunan tohumluk hububat miktarı 660 000 
tonu geçmiş, pamuk tohumu tevziatı 12 bin to
nu bulmuş, (4753) sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu daha geniş bir tatbik sahası 
hularak 2 276 köyde (195 539) çiftçi ailesine 
9 780 504 dönüm toprak dağıtımına ve 6 076 955 
dönüm mera tahsisine imkân hâsıl olmuş; is
tihsal kapasitemizin artırılmasına matuf olarak 
makinenin ziraate tatbiki daha geniş ölçüde ta-
ammüm ettirilmiş ve bu suretle 1950 ve 21 570 
ten ibaret bulunan çeşitli ziraat makine ve alet
leri sayısı 1955 te (142 548) e çıkmış, makine
leşme ile müterafik olarak köylümüzü ve çift
çimizi zirai bilgilerle teçhiz maksadiyle kurs 
faaliyetine büyük ölçüde önem verilmiştir. 

Yine bu tahsisler sayesindedir ki hayati bir 
mevzu olan iktisadi kalkınma hareketinin daha 
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bugünkü merhalesinde elde edilen neticeler, nü
fusumuzun büyük kütlesinin maişet kaynağı ve 
iktisadiyatımızın belkemiği mesabesinde olan 
ziraat işlerinde çeşitli cepheleriyle büyük bir 
reformun tahakkuku yolunda olduğumuzu gös
termeye kâfidir. Ancak, maksut olan gayeye vu
sul için yapacağımız daha birçok işler vardır. 
Bu maksatladır ki 1956 bütçe lâyihalarında zi
raat işlerimiz için (350 623 518) liralık tahsisat 
derpiş olunmuştur. Bunun (241 559 721) lira
sı yatırıma, (109 063 797) lirası cari masraf
lara matuf bulunmaktadır. 

Endüstri, madencilik ve enerji işleri : 
Daha ziyade bütçelerimiz dışında tahakkuk 

ettirilmekte olan bu işlerdeki inkişafa mâruzâ
tımızın başında işaret olunmuştu. Maahaza bu 
sahaya da bütçelerimizden (gerekli tahsislerde 
bulunmaktan geri kalınmamıştır.. Nitekim ikti 
darımızın beş senelik bütçelerinden, endüstri, 
madencilik ve enerji işlerine yapılan tahsislerin 
ve yardımların tu tan 304,2 milyon lirayı bul
muştur. 1956 da bu işlerimize bütçelerimizden 
sarfı derpiş olunan para ise 39 112 669 lirası 
yatırım olmak üzere 56 726 240 liradır. 

Nafıa işleri : 
Şimdiye kadar izahını yaptığımız iktisadi 

kalkınma faaliyetleri dışında kalan ve nafıa iş
leri başlığı altında toplanabilen (Adalet, Mali
ye, Tapu ve Kadastro, Basın - Yayın gibi) 
muhtelif dairelerin çalışmâlariyle ilgili inşaat 
işleri (ki büyük kısmı kanunları gereğince sâri 
taahhütlerden ibaret bulunmaktadır) ve köy 
içme suları için 1956 yılma ait bütçe lâyihala
rında yer alan tahsisat, 75 314 553 lirası yatı
rım olmak üzere 92 993 678 lira olup bu mik
tar, 1955 yılının aynı maksada matuf tahsisa
tından % 20 nispetinde noksan bulunmaktadır. 
1951 - 1955 senelerinde bütçelerimizden nafıa 
işlerine yaptığımız tahsislerin 382,7 milyon li
raya baliğ olduğuna ve bu miktarın % 87 sini 
yatırımların teşkil ettiğine burada işaret etmek 
yerinde olur. 

Kültür hizmetleri : 
Okuma - yazma bilenlerin nüfusumuza nis

petini ve her derecede tahsil görenlerin memle
ket şartlarına uygun olarak miktarını artırmaya 
ve binnetice kültür seviyemizi kısa zamanda 
yükseltmeye ve topyekûn kalkınma dâvamızın 
tahakkuku yolunda ilim, teknik ve idare saha-
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larmdaki eleman ihtiyacını kemiyet ve keyfiyet 
itibariyle karşılamaya matuf olarak ilk öğretim
den orta öğretime, teknik öğretimden yüksek 
öğretime kadar kültür hizmetlerini nasıl ehem
miyetle ele aldığımız malûmdur. Bu sebepledir 
ki, bu sahaya, 1951 -1955 devresi bütçelerimiz
den 1 milyar 445,7 milyon lira tefrik ettik. 

Kültür hizmetlerine bütçelerimizden yapılan 
tahsislerdeki bu artış, müspet neticesini beş yıl 
içerisinde ilk, orta, teknik ve yüksek öğretim 
sahalarında gerek okul, gerekse öğrenci ve öğ
retmen sayısının artmasında, çocuklarımızı ya
bancı dille mücehhez kılacak kollejlerin açılma
sında ve nihayet âmme ve hususi sektörlerinin 
muhtaç bulunduğu bilgili elemanların peyder-
pey yetişmesinde göstermekten hâli kalmamış
tır. Bu mevzudaki faaliyetlerimizin, ehemmiye-
tiyle mütenasip olarak devam edeceğinde şüp
he yoktur. Bunun içindir ki, kültür hizmetleri 
için derpiş olunan tahsisat, 1956 bütçe lâyiha
larında 500 621 750 lira gibi mühim bir meblâğ 

1 olarak yer almıştır. Bunun 424 668 861 lirası 
cari giderlere 75 952 889 lirası yatırımlara ma
tuf bulunmakta ve 1955 yılı rakamından ceman 
70 648 405 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Mülhak bütçeli muhtar idareler halindeki 
üniversitelerimizin inkişafını teminen iktidarı-
mızca yapılan yardımların vüsatine burada ay
rıca işaret etmek yerinde olur. Filvaki, Ankara. 
İstanbul ve Teknik Üniversitelerimize 1951-1955 
yıllarında bütçelerimizden yapılan yardımlar 
194 158 235 liraya baliğ olmuştur. Eski iktida
rın 1947 -1950 devresinde dört sene içerisinde 
Üniversitelere yapılan yardımların 86 600 824 
liradan ibaret kaldığı düşünülürse tahsislerimi
zin mâna ve ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. Bu 
üç irfan ocağımız için huzurunuzda bulunan 
bütçe lâyihaları ile derpiş olunan yardım 
ise 62 135 250 liradır ve 1955 rakamından 
4 462 754, 1950 dekinden ise 40 163 250 lira 
fazla bulunmaktadır. Şarkta ve Garpta yeni 
üniversitelerimizin kurulmasiyle de bu mevzu
daki tahsislerimizin artacağında şüphe olmama
lıdır. 

Sağlık işleri : 
Vatandaş sağlığı bahsine atfettiğimiz ehem

miyet de büyüktür. Bu ciheti, 1951 den bu yana 
her yıl bütçeelrimizden sağlık işlerine yaptığı
mız tahsislerin bir evvelkinden daha ziyade bu-
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Ilınmasında ve mezkûr yıldan 1955 e kadar gö
çen beş sene içerisinde bu tahsislerin ceman 
550,8 milyon liraya baliğ olmasında görmekte
yiz. Bu meblâğın 461.4 milyon lirası cari sağlık 
masraflarına. 99,4 milyon lirası ise hastane sıh
hi alât ve teçhizat gibi yatırımlara muhassas bu
lunmuştur. Bu tahsislerin temin eylediği imkân
lardır ki, umumi sağlık hizmetlerimizde, sıtma, 
vereni, trahom ve sair bulaşıcı hastalıklarla mü
cadele işlerinde çok müspet neticeler elde edil
miştir. Böylece, sağlık merkezleri, hastaneler, 
doğum ve çocuk bakım evlerinin, paviyon ve 
dispanserlerin sayısı ve binnetiee hasta yatak 
adedi ile tedaviye tâbi tutulanların sayısı 1950 
deki durumu ile kıyas dahi edilemiyecek nispet
lerde artmış, koruyucu sağlık hizmetleri daha 
büyük bir vatandaş kütlesine teşmil olunabilmiş
tir. Nüfus siyasetimizde maksut olan gayeye en 
kısa zamanda vusul için her şeyden evvel vatan
daş sağlığını ön plânda tutmamız gerektiğinde 
şüphe yoktur. Bunun içindir ki bu yıl da sağlık 
işleri için 164 085 779 lira yani 1955 e nazaran 
13 150 3.15 lira fazla bir tahsisat talebi ile yük
sek huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bu meb
lâğın (150 601,33) lirası yukarda bilvesile arz 
olunduğu üzere cari giderlere, mütebakisi ise ya
tırım masraflarına müteveccih bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik işleri : 
Emekli, dul ve yetim aylıklarını çocuk zam

ları ile doğum ve ölüm yardımlarını, ve menafii 
umumiyeye yararlı bir kısım cemiyetlere yapı
lan yardımları da ihtiva eden sosyal güvenlik 
işlerine 1956 bütçeleriyle tahsis etmek istediği
miz para 1955 tahsisatından 23 476 957 lira faz-
lasiyle 225 776 108 liradır. 

Borç ödeme işleri : 
iç ve dış borçlarımızın 1956 taksitleri için 

huzurunuzdaki bütçe lâyihasında yer alan meb
lâğ (137 580 668) lira olup, 1955 e nazaran 
(6 089 431) lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Umumi idare masrafları : 
Buraya kadar saydıklarımız dışında kalan 

ve bilhassa adalet, tapu, emniyet ve iç işleri gi
bi vatandaş hukuk ve emniyeti ile alâkalı faa
liyetlerle malî idare ve dış işlerine mütaallik 
masraf unsurlarını ihtiva eden bu hizmet grup
larına 1956 yılı bütçelerinden tahsisi derpiş olu
nan para 1955 e nazaran (% 19,8) fazlasiyle 
(536 909 041) liraya baliğ bulunmaktadır. 
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Âmme hizmeti olarak devlet faaliyeti içeri

sinde işgal ettiği mühim mevkii, umumi idare 
ile alâkalı işlere her yıl bir evvelkinden daha 
fazla tahsiste bulunmayı zaruri kılmıştır. 1956 
bütçe lâyihalarında bu sahaya matuf tahsisler-
deki artış da ancak bu zaruretin ifadesidir. 

3. Gelir Bütçesi : 
Muhterem arkadaşlar, 
Mâruzâtıma son vermeden önce, kısaca 1956 

yılı gelir tahminlerinden de bahsetmeme müsaa
delerinizi rica ederim. 

1956 tahminlerinin de, evvelki yıllarda oldu
ğu gibi realist ve objektif esaslara istinat edi
lerek isabetli bir şekilde tespitine bilhassa dik
kat ve itina gösterilmiştir. Bu şekilde yapılan ti
tiz çalışmalar sonunda yüksek malûmları bulun
duğu üzere, 1956 yılı gelirleri 3 272 974 152 li
ra olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1955 yılı 
bütçe tahmininden % 17,3 nispetinde 483,9 mil
yon lira fazla bulunmaktadır. Bu fazlalık esas 
itibariyle, istihsal ve ticaret hacmi ile kazanç 
imkânlarındaki muntazam ve devamlı artışın ve 
başlıca vergilerimizin millî geliri ve konjonk
türü takib edebilir hale getirilmiş olmasının bir 
neticesidir. 

Gelir Vergisine ait rakamlar bu hususu açık 
bir şekilde göstermektedir. Filhakika; 1952 yı
lında Gelir Vergi tahsilatı 299 milyon lira ol
duğu halde, 1953 de % 31 nispetinde artarak 394 
milyon liraya ve 1954 yılında ise % 33 nispetin
de bir artışla 527 milyon liraya yükselmiştir. Bu 
verginin cari yıl tahsilatının 650 milyon 
lirayı geçeceği anlaşılmış ve 1956 malî yılı içinde 
750 milyon liralık gelir sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

Gelir Vergisi, bu devamlı gelişme sayesinde 
Devlet gelirleri içindeki müstesna mevkiini 1951 
yılından beri muhafaza edebilmektedir. Gerçek
ten; Gelir Vergisinin, Devlet gelirleri yekûnun
daki hissesi 1951 yılında % 15 olduğu halde, 
1952 de bu nispet % 18 e, 1953 de 20 ye ve 1954 
te ise % 24 e yükselmiştir. Bu verginin 1956 ' 
yılı tahmini olan 750 milyon lira ise Gelir Büt
çesi muhammenatı yekûnunun % 23 ne tekabül 
etmektedir. 

Devlet gelirleri muhammenatı içinde ikinci 
mevkii % 9,4 nispetiyle İmalât Muamele Ver
gisi, 3 ncü sırayı % 8,8 nispetiyle Gümrük Ver
gisi işgal etmektedir. îmalât Muamele Vergisin
den 1951 yılında 118 milyon lira tahsil edilmiş-
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ken bu miktar 1952 yılında 145 milyona, 1953 yı
lında 167 milyona, 1954 yılında ise 196 milyon 
liraya yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılda 
bu vergiden 250 milyon lira gelir sağlanacağı 
anlaşılmış ve bu gelişme göz önünde tutularak 
1956 yılı için 310 milyon lira teklif olunmuştur. 

1950 yılından beri yapılan çeşitli ıslahat 
ameliyeleri neticesinde, bir taraftan artan Dev
let masraflarını daha geniş ölçüde karşılıyacak 
verimli bir vergi sistemi kurulmasına çalışılır
ken, diğer taraftan da, vasıtalı ve vasıtasız ver
gilerimiz arasında memleket şartlarına uygun ' 
bir nispetin muhafazasına itina edildiği yüksek 
malûmlarıdır. 

Bu gayretlerin neticesinde, 1951 yılında ver
gi hasılatının % 27,9 unu teşkil eden vasıtasız 
vergiler, 1952 de 28,4 üne, 1953 te 31,7 ye ve ne
ticesi alınmış son yıl olan 1954 te ise % 35,3 üne 
yükselmiş bulunmaktadır. .19.51 de 849 milyon 
lira olan vasıtalı vergiler hasılatının 1956 bütçe 
teklifinde 1 milyar 843 milyon liraya yükseldiği 
göz önünde tutulunca, vasıtasız vergiler nispe
tindeki artışın ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. 

Sanat ve ticaret hayatına yeniden atılan şa
hıslarla kurumların sayısındaki devamlı artışın 
vergi hasılâtmdaki bu muntazam gelişmede bü
yük hissesi bulunduğu aşikârdır. , Hakikaten 
1951 yılında 53 661 den ibaret olan beyannameli 
Gelir Vergisi mükellefleri sayısı 1952 de 
61 391 e, 1953 te 72 318 e, 1954 te 83 119 a, 
1955 te ise 95 bine yükselmiştir. 

Kurumlar Vergisi mükellef adedi de, 1951 de 
1 651 iken mütaakıp yıllarda sırasiyle 1 792 ye, 
1 927 ye ve 2 214 e yükselmiş bulunmaktadır. 

Memnuniyeti mucip diğer bir husus da, 
âmme sektörüne dâhil müesseseler tarafından 
girişilen geniş ölçüdeki yatırımlar ve ıslâh ha
reketlerine rağmen hususi sektörü, yekûn istih
sal ve imal hacmmdaki hissesinin her yıl biraz 
daha artmakta olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Vergi mevzuatımızın modern telâkkilere ve 

memleket şartlarına uygun bir hale getirilme
sini hedef tutan çalışmalara devam olunmak
tadır. 

Vergide adaletin, vatandaşlardan malî ikti-
darlariyle mütenasip bir şekilde vergi alınması 
ile gerçekleştirilebileceği yüksek malûmları
dır. Bu sebeple, hakiki gelirle bir münasebeti 
olmadığından gayriâdil bir vergi karakterini ta-
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şıyan Esnaf Vergisi 1956 yılından itibaren yü
rürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Böylece, sabit ve seyyar esnaftan kazançları 
muafiyet ölçülerini aşmıyanların vergi dışı bıra
kılması ve aşanların da Gelir Vergisine tâbi tu
tulması suretiyle mevcut adaletsizliğin izale
sine çalışılmıştır. 

Diğer taraftan, kazançlarının yüksek bu^ 
lunması dolayısiyle yeniden Gelir Vergisine 
girecekler için de, muayyen bir müddet, defter 
tutma ve kayıt usulü bakımından büyük kolay
lıklar gösterilmesini ve kendilerinden ceza alın
mamasını temin maksadiyle hazırlanan tasarı 
pek yakında Yüksek Meclîse takdim edilecektir. 

İmalât Muamele Vergisinin sanayiimiz üze
rindeki tazyikini ve zararlı tesirlerini bertaraf 
etmek maksadına matuf tetkikler tamamlanmış
tır. Pek yakında Yüksek Meclise sunulacak ka
nun tasarısı ile, İmalât Muamele Vergisinin bu
günkü şekil ve tatbikatına son verilmek sııre-
tille, bir taraftan bu veryiye müteveccih çeşitli 
şikâyetler önlenmiş, diğer taraftan da yeni 
bir vasıtalı vergi prensip ve formülü ile halen 
bu kaynaktan sağlanan gelire muadil bir hasıla 
elde edilmiş olacaktır. 

Ticari ve sınai hayatımızın eriştiği bugünkü 
inkişaf merhalesinde hususi bir ehemmiyet ka
zanmış olan vergi muhasipliği ITVÎ bekinin tanzimi 
işi de, üzerinde çalışılan mevzular arasındadır. 

Gelir kanunlarımızın, tatbikinde görülen ak
saklıkları ıslâh etmek, mükellef ve iktisadi ha
yat üzerinleki tazyikini asgariye indirmek mak
sadiyle yapılan çalışmalar meyanmda, Veraset 
ve intikal Vergisi, ve Kurumlar Vergisi, Ver
gi Usul Kanunu yer almaktadır. Çalışmalar ne-
ticelendikçe ilgili kanun tasarıları Yüksek Mec
lise arz ve takdim olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya kadar, 1956 yılı bütçe lâyihasının 

esaslarını arz ve izah etmiş bulunuyorum. Lâyi
ha kıymetli tetkikleriniz neticesinde en müte
kâmil şeklini alacak ve memleketimizin daha 
ileri bir merhaleye ulaşmasında mühim bir âmil 
olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan al
kışlar). 

REİS — Bütçe umumi heyeti üzerinde ko
nuşmak üzere söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyacağım: 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına ' 

Nüvit Yetkin (Malatya), 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu admâ Ekrem 

Alican (Kocaeli), 
Server Somuncuoğlu (Sinob), 
Seyfi Kurtbek (Ankara), 
Abdullah Aytemiz (Maraş), 
Ömer Bilen (Ankara), 
Hüseyin Balık (Zonguldak), 
Ziya Termen (Kastamonu), 
Nuri Oeakcıoğlu (Malatya), 
Sırrı Atalay (Kars), 
Enver Batumlu (Seyhan), 
Mehmet Hazer (Kars), 
Ahmet Tokuş (Antalya), 
Sabri Erduman (Erzurum), 
Hikmet Bayur (Manisa), 
Osman Turan (Trabzon), 
Zeki Başağa (Gümüşane), 
Hasan Hayati Ülkün (Niğde), 
Fazlı Ertekin (Ordu), 
Tevfik Şenocak (Erzincan), 
Yakup Çukurova (içel), 
Hulusi Bozbeyoğlu (Tokd), 
Sinan Tekelioğlu (Seyhan), 
Hüsnü Göktuğ (Elâzığ), 
Kemal özçoban (Afyon Karahisar). 

REÎS -— Nüvit Yetkin, buyurun. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA NÜVÎT 

YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; 
bütçe münasebetiyle Yüksek Mecliste açılan 
umumi müzakerelerde rejim ve Hükümetin ta-
kibettiği iç ve dış politikanın bütün cepheleriy-
le iktisadi ve malî mevzularda görüşlerimizi ifa
de imkânı doğmaktadır. Lâkin son günlerde 
muhtelif vesilelerle Hükümetle aramızda geçen 
münakaşalarda bir kere daha sabit olmuştur ki 
gerek demokrasi rejiminin gerçek icapları ve 
gerekse iç politikanın çeşitli mevzularında ve 
iktisadi ve malî siyasette iktidarla aramızda de
rin ve izalesi güç görüş ayrılıkları mevcut bu
lunmaktadır. 

Bugün bunların hepsini birden tekrar ortaya 
atmanın müzakereleri dağıtıp verimsiz bir mec
raya sokması ihtimalini düşünerek sadece büt
çe ile ilgili iktisadi ve malî sahada Hükümetin 
takibettiği politikanın hatalı gördüğümüz nok
taları üzerinde görüş ve ikazlarımızı teksif ede
rek bu suretle Hükümeti müşterek bir anlayışa 
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iknaa çalışmayı daha ümit verici telâkki ettik. 
Bu itibarla bugün açılan umumi müzakereler
den faydalanarak C. H. P. Grupu adına 1956 
bütçesi ve bununla ilgili çeşitli memleket mese
leleri üzerindeki görüşlerimizi açıklıyacağız. 
Bunun için de önce arkada bıraktığımız yılın ik
tisadi ve malî hâdiselerini kısaca gözden geçir
meye çalışacağız. 

Yüksek heyetinizce de hatırlanacağı üzere; 
geçen yıl grupumuz adına yaptığımız bütçe ko
nuşmasında, memleketin içinde bulunduğu ikti
sadi ve malî şartlara temas ederek Menderes 
Hükümetlerince, bilhassa son yıllarda takibedil-
mekte ısrar olunan hatalı iktisadi ve malî poli
tikanın zararlı ve tehlikeli neticelerini belirtme
ye çalışmış ve sonunda görüşlerimizi şu şekilde 
hulâsa etmiştik. 

«Türkiye gelişme seyri içindedir. Ve bu se
beple iktisadi hayatımızda birtakım sıkıntılar 
olabilir. Türk milleti âtinin refah ve kalkınma
sı hesabına sıkıntılara tahammül edebilir. Yeter-
ki çekilen bu sıkıntıların katlanılan fedakârlık
ların en mâkul ve müsmir, en emin ve süratli 
bir kalkınma hamlesinin zaruri icabı bulundu
ğuna ve en kısa zamanda izale olunacağına iti
mat ve itminan husule gelebilsin. Plânsız, prog
ramsız, hesapsız bir iktisadi politika yüzünden 
iktisadi gücümüz lüzumsuz yere zorlanıp ifna 
olunmasın ve memlekete beyhude ıstırap çekti
rilmesin. 

Bugün iktisadi ve malî hayatımız böyle he
sapsız bir gidişin tevlidettiği buhran içindedir. 
Buhran artmak ve her halde devam etmek isti-
dadmdadır. Ne ret ve inkâr yoluyla ne saklayıp 
küçümseyerek, ne muhalefeti bedbinlik ve kötü 
niyetle itham ederek ve ne de söz yarışı ile bu 
mesele halledilemez. Edilemiyeeeği de son iki 
yılda sabit olmuştur. 

Yine geçen yıl huzurunuzda yaptığımız büt
çe konuşmasının 1955 bütçesinin tetkik ve tah
lili ile ilgili kısmında, şartlar ve imkânlar göz-
önünde tutulmadan takibedilen aşırı ve israfil 
masraf politikası hakkındaki görüşlerimizi de 
şu şekilde belirtmiştik. 

«Hükümetin bugüne kadar takibettiği para, 
kredi ve bütçe politikasının bir neticesi olarak, 
devamlı şekilde yaratılan iştira gücü ile mevcut 
mal. ve hizmet arasındaki muvazenesizliğin bir 
neticesi olan devamlı fiyat artışları, bu yıl büt
çesi ile takibedilmekte olan masraf politikası ile 
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İ : 3§ 20.! 
âdeta körüklenmektedir. Devletçe ve bütçe ile 
yapılacak her yeni masrafın, muayyen mal ve 
hizmetlere olan umumi talebin hacmim artırma 
neticesini doğuracağı malûmdur. Bu vaziyet fi
yatların daha süratli bir tempo ile artmasını in-
tacedeeeği gibi esasen tehlikeli bir hale gelmiş 
olan dış ticaret ve tediye muvazenesizliklerini 
bir kat daha ağırlaştıracaktır. Ekonomimiz için 
pek zararlı neticeler tevlidedebilecek olan bu 
gidişin önlenmesi lâzımdır ve mümkündür. Bu
nun için para ve kredi sahasında alınacak cid
dî tedbirlerle birlikte, bütçe politikasında bir 
revizyona tâbi tutulması icabetmektedir. «Bütçe
de âzami tasarrufa riayet edilmesi ve bütçe mas
raflarının, mahiyeti ne olursa olsun, mâkul 
hadler dâhilinde tutulması, takibedilecek bütçe 
politikasında ehemmiyetle göz önünde tutulma
lıdır. Hiç şüphesiz bu görüş, her gün biraz1 da
ha artan fiyatları muayyen seviyelerde durdur
mak, dış ticaret ve tediye muvazenesizliklerinin 
doğurduğu menfi tesirleri, asgari hadde indir
mek ve dolayısiyle millî ekonomide istikrar ve 
emniyet havasını hâkim kılmak isteyen, 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 alâmeti gibi gören ve 
gösteren bir politika anlayışının hedefleri ola
rak kabul edilemez.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu samimî ve yerinde ikazlarımızın, zama

nın Maliye Vekili ve hattâ bizzat Hükümet Re
isi tarafından nasıl karşılandığı ve, ne kadar 
hafife alındığı, «dünya tarihinin emsalsiz kalkın
ma hareketlerinden birini muvaffakiyetle tat
bik ediyoruz»,, «iktisadi istiklâl savaşı veriyo
ruz», «vatan sathına bir vatan daha kattık» 
(Soldan, doğru doğru sesleri) gibi meydan nu
tuklarına yakışan bir propaganda edebiyatı ile, 
iktisadi realitelere nasıl arka çevrildiği Yüksek 
Heyetinizin malûmudur. Fakat memleket hesa
bına üzülerek de olsa ifade etmeliyiz ki, o tarih
ten bu yana cereyan eden hâdiseler ve karşılaş
tığımız realiteler, yaptığımız ikazlardaki sami
miyeti ve görüşlerimizdeki isabeti, bugün artık 
ret ve inkârı mümkün olamayacak bir katiyetle 
teyidetmiştir. 

Gerçekten; iktisadi ve malî hayatımız, arka-
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da bıraktığımız 1955 yılı içinde adım adım tattı 
bir çıkmaza sürüklenmiştir. Devjml^ibjr kalkınma 
vjşjeihazknma için, en başta şart olan malî istik-
rajM&mjnnen sarsılmış^ iş hayatında emniyetten 
eser kalmamıştır. Türk parasının iç ve dış değeri, 

., her geçen gün biraz daha hızlanarak düşmüştür 
ve düşmektedir. Dış ticaret ve tediye muvazenesi
nin, her yıl, bir evvelkine nazaran daha vahim 
bir hal alması, en zaruri ihtiyaç maddelerinde 
çekilen darlıklar ve sıkıntılar yanında, yatırını 
faaliyetimizin geleceğini de şüpheli bir hale sok
muştur. Altın ve döviz stoklarımız tamamen 
erimiş, dış borçlarımız üç milyarı aşmış, gele
cekteki ihracat imkânlarımız şimdiden ipotek 
altına konulmuştur. Taahhütlerimizin zamanın
da yerine getirilememesi, dış itibarımızı, tami
ri pek güç bir surette sarsmıştır. Malî sahada
ki istikrarsızlık ve iş hayatındaki emniyet buh
ranı yükünden, bulanık suda avlanmak itiyadın
da olan mahdut bir zümrenin, geniş vatandaş 
kütlesinin istismarı pahasına, büyük ve haksız 
ölçüde kazanç sağlama hırsları büsbütün şahlan
mıştır. Karaborsa ve ihtikâr, iktisadi hayatı
mızın devamlı ve temelli bir yarası haline gel
miştir. Hayat pahalılığı ve geçim darlığı, geniş 
vatandaş kütlesini bunaltmış, çaresiz hale düşür
müştür. 

Hükümet, yapılan devamlı ikazlara rağmen, 
sırf kendi hatalı politikası yüzünden sürüklen
diğimiz iktisadi buhran karşısında, bu buhra
nın hakiki sebeplerini araştıracak, âcil ve cez
ri tedbirler alacak yerde, dikkate şayan bir 
•gaflet ve âdeta vatandaşın aklıselimi ile alay 
eden bir hafiflik ve pervasızlıkla, çektiğimiz sı
kıntı ve mahrumiyetlerin mesulü ve müsebbibi 
olarak muhalefetlere hücuma geçmeyi, tek çıkar 
yol addetmiştir. Filhakika yaz ortasında yayın
lanan tebliğler ve Devlet Radyosunda yapılan 
mübalâtsız konuşmalarla, bir taraftan iktisadi 
durumumuzun ne kadar parlak, göz kamaştırı
cı olduğu hususunda vatandaşları ikna etme 
gayretleri peşinde koşulurken, diğer taraftan 
yegâne kabahati, tehlikeyi haber vermekten, 
hükümeti ikaz etmekten ve bu suretle memleket 
vazifelerini yapmaktan başka bir şey olmıyan 
muhalefetlere «bozgunculuk», «iktisadi suikast 
tertipçiliği», ve hattâ «vatan hiyaneti» gibi, en 
ağır ve yakışıksız ithamlar savurulmaktan çe-
kinilmemiştir. 



Muhterem arkadaşlarım; 
İktisadi hayatımızın her gün biraz daha 

ağırlaşan şartları ve bunun, iktisadi, malî ve 
hususiyle sosyal bünyemizde yarattığı geniş ve 
sürekli sarsıntıları, Türk milletinin geniş müsa
mahasını ve hudutsuz sabrını alabildiğine istis
mar etmekten çekinmiyen kesif bir propaganda 
edebiyatı ile uzun müddet gizlemeye imkân yok
tu ve nitekim olmamıştır. Bu sebepledir ki, her 
geçen gün biraz daha artan sıkıntı ve mahrumi
yetlerin geniş vatandaş kütlesinde yarattığı hu
zursuzluk, iktidar grupunu da nihayet harekete 
getirmiş ve Üçüncü Menderes Kabinesinin hep 
bildiğimiz hâzin şekilde düşıriesini intacetmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
1950 den beri çok müsait iç ve dış şartlara ve 

memleketimizin bütün tarihi boyunca misline 
raslanması mümkün olmıyan müstesna dış yar
dım ve imkânlara rağmen, izahı güç bir inat ve 
ısrarla takibedilen hatalı iktisadi ve malî poli
tikanın, plânsız, programsız bir başı boş gidişin 
neticesi olarak, iktisadi ve malî sahada içine 
sürüklendiğimiz çıkmazın baş mesulü olan ve bu 
sebepten dolayı Kabinesi düşürülmüş bir siyaset 
adamının, yeni hükümetin de başında yer almış 
olması, siyasi gelenekler bakımından hayret ve 
ibretle karşılanacak bir hâdise olduğu kadar, 
memleketimiz için de hakiki bir talihsizlik ol
muştur. 

Gerçekten; hâdiselerin ve kendi grupunun 
tazyiki ile, bugüne kadar takibettiği iktisadi ve 
malî politikadan kısmen de olsa ricat etmek 
mevkiine düşen Menderes, yeni Hükümet Be
yannamesinde bugüne kadar olan icraatının 
mesuliyet ve vebalini, dikkate şayan bir maha
retle kendi grupuna ve hattâ geniş seçmen küt
lesine mal etmekle işe başlamıştır. Bu program
da, vatandaşın iktisadi sahadaki huzursuzluğu
nu önlemek için fazlaca bel bağlandığı anlaşılan 
zabıta tedbirlerinden başka, memleketin karşı
laştığı iktisadi ve malî güçlüklere karşı ciddî, 
cezri çareler düşünüldüğüne ve tatbik edilece
ğine dair, müphem ifadeler dışında, müspet ve 
açık her hangi bir tedbir veya tedbirler manzu
mesi mevcut değildir. Aynı hükümetin imzasını 
taşıyan 1956 bütçe gerekçesi ise, eski Menderes 
hükümetlerinin pek alışık olduğumuz zihniyeti, 
propaganda edebiyatı ve malzemesi ile, olan bi
ten bütün hâdiselere rağmen, sanki, eski Men-
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deres hükümetlerinin düşmediğim ve düşürüle-
miyeceğini iddia ve ispat eden canlı bir vesika 
olarak karşımızdadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi ve malî sahada, geç de olsa, dertleri

mize deva teşkil edecek tedbirler mevzuunda, 
hükümet beyannamesinin müphem ifadeleri ve 
bütçe gerekçesinin eski gidişin methiyesini ya
pan muhtevası karşısında, memleket umumi ef
kârında ve galiba bizzat kabine üyeleri arasın
da duyulan kararsızlık ve tereddüt havasının, 
1956 bütçesinin Bütçe Komisyonunda umumi 
müzakerelere başlandığı sırada Sayın Maliye 
Vekili tarafından yapılan ve bir ay sonra, bile
mediğimiz birtakım sebeplerle Hükümet Reisin-
ce de teyidine lüzum hissedilen beyanlarla kıs
men dağılmış olduğunu kabul etmek yerinde 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizin içine sürüklendiği bu çık

mazdan kurtulabilmesi için, Dördüncü Menderes 
Kabisesince düşünüldüğünden bahsedilen bu 
tedbirler, hakikatte, yıllardan beri muhalefetler, 
tarafsız ilim ve ihtisas adamları ve hattâ dost 
yabancı mütehassıslar tarafından vakit kaybe
dilmeden alınması tavsiye edilen tedbirler man
zumesinin bir kısmından başka bir şey değildir. 
Bu hakikati huzurunuzda bir defa daha belirt
miş olmak için, müsaade ederseniz, geçen yılki 
bütçe konuşmamızın sonunda yaptığımız tavsi
yelerden bâzılarını, hep birlikte okuyalım : 

«Her şeyden evvel hükümeti, önümüzdeki 
birkaç yıl içinde buhranı yenecek ve mütaakıp 
yıllarda muvazeneli bir ekonomiye götürecek bir 
program çizip ilâna davet ederiz. Böyle bir po
litika, 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 hazırlanmasını tav
siye ediyoruz. Denk bütçe gayesini gözden uzak 
tutamıyacak olan bu yatırımlar programında 
yapılacak işlerin tercih sırası, ikmal müddetleri, 
devletin ve özel teşebbüsün ve yabancı serma
yenin iştirak payı ve şartları, iç ve dış finans
manların hangi kaynaklardan ve ne suretle te
min olunacağı tesbit ve ilân olunmalı ve yatı
rımlar için Merkez Bankasının kapısı çalınma-
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maildi?. Aksi takdirde tesis meydana, getirmek 
maksadı ile yapılan her emisyon hayat pahalı
lığını artırmakta ve vatandaşın sırtına gizli ve 
adaletsiz bir cebrî vergi olarak yüklenmekte
dir. 

Samimî ve hakiki bir denk bütçe hüküme
tin başlıca hedefi olmalıdır. Yani malî yıla mah
sus bütün hakiki devlet gelirlerinin ve giderle
rinin mütevazin olarak ithal edildiği bir denk 
bütçe. 

Merkez Bankası membaları ancak ve ancak 
kısa vadeli kredilere münhasır kalmalıdır. Yal
nız resmî saha için değil, bütün-hususi sahalar 
için dahi bu böyle olmalıdır. 

Piyasadan fazla iştira gücünü çekmek üze
re bütçeden başta Toprak Ofisi borçları gibi 
dalgalı borçlara münasip miktarda tahsisat ay
rılmalıdır. 

Merkez Bankasının iskonto haddi ve faiz 
hadleri yükseltilmelidir. Tediye muvazenesi 
için ve transfer borçlarının tasfiyesi için bir 
program yapılmalıdır. 

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

Aziz arkadaşlar, 
Hşnüz işlerinfiz bu derece sarpa sarmamış-

ken, bu tedbirlerin alınmasını tavsiye edenlere, 
bizzat Sayın Menderes tarafından ne kadar ağır 
ve haksız hücumlar yapıldığını şimdi hatırla
makta fayda yoktur. Menderes ve hükümetle
rinin haksız, zamanında bu samimî ikaz ve tav
siyeleri yapanların haklı olduklarının, sonunda 
bizzat Menderes tarafından itiraf edilmesi, biz
lere, memlekete karşı borçlu oldukları vazife
leri yapmış ^insanların huzurunu vermiş olsa 
bile, bu mânevi tatmin, memleketimizin gör
düğü büyük zararları telâfi edemez. Bu sebep
ledir ki, Başvekilin bundan böyle tatbik edile
ceğini vait ve taahhüdettiği tedbirler karşısın
da, memleket umumi efkârının ilk ve müşterek 
aksülâmeli «Zararın neresinden dönülse kârdır» 
atalar sözü jle avunmak olmuştur. (Soldan, ooo 
sesleri). 

Biz; burada Nedim ökmen Beyin çektiği, 
D. P. nin nefsinde toplanan beş yıllık propagan
da nutkunu sükûnetle dinledik. Biz görüşleri
mizi ifade ediyoruz. 

Düşünülen bu tedbirlerin yerinde ve isabet
li ve fakat kâfi olmadığını ve alınması derpiş 
edilenlerin, bugünkü şartlara göre başarı ihti-
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malleri üzerinde ilerde âyrifca duracağız. Yal
nız şimdi sırası gelmişken, bu tedbirlerin bir 
kısmı ile ilgili olarak, gözümüzün önüne serilen 
bâzı acı. hakikatleri belirtmeyi zaruri addedi
yoruz. 

Bilindiği gibi, bütçe ile ilgili olarak alına
cağından bahsedilen tedbirlerin birincisi, «da
ha sıkı tasarruf zihniyeti ile hareket etmek su
retiyle bütçede hakiki muvazene temin oluna
cağı», taahhüdüdür. Henüz alınacağından bah
sedilen bu tedbir karşısında, hayretten donup 
kalmamak mümkün değildir. Çünkü, son yıllar
da, hükümet reisi ve hattâ Devlet Reisi de dâ
hil olmak üzere, yetkili ve mesul şahsiyetlerin 
ağzından, bütçelerimizin denk olduğunu sık sık 
işittiğimiz gibi, bütçe gerekçeleri gibi altında 
hükümetlerin imzası bulunan resmî vesikalarda 
bu beyanları teyidediyordu. Şimdi yapılan bu 
itiraf karşısında 1954 ve 1955 bütçe gerekçele-
rindeki şu satırlar, her halde huzurunuzda ib
retle okunmaya değecek mahiyette görülmeli
dir : 

«1954 bütçesi ile hükümet, dört sene evvel 
verilmiş bir sözü yerine getirmekte, bu memle
ketin çok uzun yıllardan beri beklediği samimî 
bir denk bütçe emelini kuvveden fiile çıkarmış. 
bulunmaktadır. Hiç şüphesiz hükümetimiz için 
müstesna bir mazhariyet olan bu neticeyi, biz
ler hükümet olarak Yüksek Meclisten gördüğü
müz devamlı itimada, hizmetinde bulunduğu
muz Türk Milletinin çalışkanlığına ve azimkar -
lığma borçluyuz.» 

Uzun yıllardan beri sözü edilmiş olduğu hal
de bir türlü tahakkuk ettirilemiyen bütçe denk
liği prensibini, iktidarımızın 1954 yılında ger
çekleştirdiği ve bu suretle programa dâhil hu
suslardan birini daha tahakkuk ettirdiği malûm
dur. Takdim etmekte olduğumuz 1955 malî yılı 
bütçesi de denktir. Ve iktidarımızın ikinci denk 
bütçesini teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu resmî vesikalar altında imzaları bulunan 

hükümetler, acaba şimdi bize, alınacak tedbir
ler arasında, daha sıkı tasarruf zihniyetiyle ha
reket etmek suretiyle bütçede muvazene temin 
olunacağı müjdesini veren Menderes hükümet
leri değil midir? 

Yine ilân edilen bu tedbirler arasında, 
«umumi, mülhak bütçelerin Merkez Bankası 
kaynaklarına .müracaatlarına imkân verilmiye-
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ceğb.ve «iktisadi devlet teşekküllerinin işlet
me ve yatırım masrafları için Merkez Bankası 
kaynaklarına müracaatlarının önleneceği» taah-
hüdedilmektedir. Bizler başta Sayın Hükümet 
Reisi olmak üzere, yetkili ve mesul şahsiyetle
rin beyanlarına ve resmî vesikalara bakarak, 
bu yolun, sadece eski iktidarın marifetlerinden 
olduğunu ve yeni iktidar tarafından çoktan be
ri bu sakim yolun kapandığını sanıyorduk. Ni
tekim 1954 Bütçe gerekçesinde aynen «devlet 
bütçesinin ve iktisadi devlet teşekküllerinin ih-
tiyayaçları için emisyon yoluna gidilmemiştir-
ve gidilmiyecektir.» deniliyordu. Acaba, Men
deres hükümetlerinin iktisadi lûgatçesindf:, 
«emisyon» ile «Merkez Bankası kaynakları» bi
zim bildiğimizden farklı mânalar mı ifade et
mektedir? 

Muhterem arkadaşlarını; 
Resmî vesikalara dayanarak verdiğimiz bu 

izahatla ortaya çıkan hakikatler, memleket ho-
sabına, siyasi hayatımız hesabına cidden acı bi
rer müşahededir. İşte bunun içindir ki, şahsına 
ve hükümetlerine karşı içerde ve dışarda emni
yet ve itimat kalmıyan bir siyaset adamının, 
yeniden hükümetin başına geçmiş olmasını, 
memleket için büyük bir talihsizlik addediyo
ruz. Düşünüldüğünden bahsedilen bu tedbirler, 
aslında ne kadar yerinde ve isabetli olursa ol
sun, defalarla tecrübe edilen bugünkü Hükü
met Reisinin, iktisadi ve siyasi hayatımızda de
rin bir ihtiyaç halinde duyulan huzur ve iti
mat havasını, hiçbir zaman yaratmaya muvaf
fak olamıyacağı kanaatindeyiz. 

Bu ıstırap verici müşahede, bize, bir tedai 
ile Sayın Devlet Reisi Celâl Bayar'm, muhale
fet yıllarında söylediği bir sözü hatırlatmakta
dır. Sayın Bayar'm o günün iktidarını kasdede-
rek «bu memleket artık hata etmiyen hükümet 
istiyor.» sözü pek meşhur olmuştur. Biz Sayın 
Devlet Reisinin muhalefet yıllarında iddia ve 
ilân ettiğinin akseine olarak, insanlar gibi hü
kümetlerin de zaman zaman hata edebilecekle
rini tabiî karşılıyanlardanız. Başka memleket
lerden ve başka devirlerden misal aramaya ha
cet kalmaksızın, bizzat şimdiye kadar gelip geç
miş Menderes hükümetleri, hükümetlerin za
man zaman değil, hattâ sık sık hata yapabilece
ğini göstermişlerdir. Fakat bugün biz, uzun 
müddet hakikatleri milletten gizleyip de günün 
birinde işler sarpa sardığı zaman, resmen söy- I 
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lediklerinin ve yazdıklarının doğru olmadığını 
bizzat itiraf etmek mevkiine düşen hükümetler
den şikâyetçiyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçenin tahliline girişmeden evvel müsa

ade ederseniz bütçenin hazırlanmasında ve tat
bikinde doğrudan doğruya bütçe üzerinde tesir 
ve nüfuzu aşikâr bulunan ekonomik hayatımızı, 
istihsal, para ve kredi ve dış ticaret cephelerin
den tahlile çalışalım. 

Bir Maliye vekilinin hazırlayıp başka bir 
Maliye vekilinin savunmak zorunda kaldığı 
1956 bütçe lâyihasına ek gerekçede geçen yıl
larda emsalini gördüğümüz gibi tamamen siyasi 
propaganda maksadiyle kaleme alınmış ve ikti
sadi hâdiselerin ve bütçe ile takibolunan politi
kanın açık, geniş ve objektif bir tahlilini ihtiva 
edecek yerde siyasi, propaganda edebiyatından 
örnek teşkil edecek bir vesika halinde karşımıza 
çıkmıştır. 

Bu gerekçe iddialı ifadelerden ve parlak 
cümlelerden tecridedilip hakikat ışığına tutul
duğu takdirde bunun para ve kredi enflâsyo
nuna dayanan zayıf bünyeli, programsız bir 
çabalamadan ibaret olduğu görülür. 

Gerekçede ve umumiyetle hükümetin ikti
sadi mevzulardaki bütün beyanlarında her şikâ
yetin cevabı ve her sıkıntı ve ıstırabın sebebi 
iktisadi sahada girişilen süratli kalkınma ile 
izaha çalışılmaktadır. Nitekim Sayın Maliye 
Vekili Bütçe Komisyonunda verdiği izahatta 
(biraz fedakârlık ve mahrumiyet pahasına da 
olsa iktisadi kalkınmanın mutlak surette tahak
kuk ettirilmesinin hayati ehemmiyetini hepimiz 
kabul etmiş bulunuyoruz.) Demek suretiyle bu 
fikri daha açık bir tarzda ifade etmiş bulun
maktadır. 

Yıllardan beri iktidarla aramızda ihtilâf ve 
münakaşa konusu olan husus iktisadi kalkınma
nın lüzumu üzerinde değil, bunu sağlamanın 
çare ve yolları üzerindedir. Ne gerekçe ve ne 
de sayın vekilin izahlarında mahrumiyet ve feda
kârlıklar behasma sağlanmasına çalışılan iktisadi 
kalkınmanın hangi esaslara, hangi plân ve progra
ma dayanarak hangi istikametlerde ve ne ka
dar zamanda tahakkuk edeceği, girişilecek te
şebbüslerin fayda ve imkân sırası, iç ve dış 
finansmanlarının ne şekilde sağlanacağı ve bun
lar için katlanılacak fedakârlık ve mahrumiye-
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tin şümulü, derecesi ve müddeti üzerinde bir 
vuzuh ve sarahat mevcut değildir. 

Halbuki mal yokluğundan ve fiyat yüksekli
ğinden en zaruri ihtiyaçlarını bile karşılıyamı-
yan mütevazi imkânlı vatandaş kütlesi bu mah
rumiyetin müddetini, çeşidini bilmek ve eşit ol
masını görmek ister. 

Asırlarca türlü talihsizlikler ve ihmaller ile 
geri kalmış bir memleketin refaha kavuşmasını 
ve bunun için iktisadi sahada bir kalkınmayı ar-
zulamıyacak bir fert ve teşekkül yoktur. Ancak 
bu refah ve kalkınmaya gidecek yol imkânlarla 
mukayyet olmaksızın her ihtiyacı birden karşı
lamak hevesiyle bir sürü teşebbüse girip imkân
lar tükenince bütün teşebbüslerin âtisini ve 
memleketin iktisadi gücünü ve itibarını tehlike
ye düşürmek olmasa gerektir. 

Bugün iktisadi hayatımızda müşahede edilen 
inkişafta nüfusumuzun artışı İkinci Cihan Har
bi sonunda tedricen bütün dünyada başladığı 
gibi bizde de fert olarak ve milletçe iktisadi ve 
ticari kabiliyet ve şevkimizin hızlanışı, dost ve 
müttefiklerimizle Avrupa iş Birliği idaresinin 
yardımları yanında iktidarın memleketin maddi 
ve mânevi kaynaklarını seferber etmek sure
tiyle istihsali artırmaya matuf gayretlerinin pa
yını da memnuniyetle kaydederiz. Fakat bunun 
yanında hükümetin takatlerimiz üstüne çıkarak 
plânsız ve programsız bir ekonomi siyasetiyle 
iktisadi gücümüzü rastgele israf edişi, millî eko
nomiye müessir faaliyetler arasında bir koordi
nasyon kuramayısı yüzünden enflâsyonist bir 
politikanın fasit dairesi içine girmiş ve bir ikti
sadi buhrana sürüklenmiş olduğumuz ve hattâ 
bu yüzden yaratılan istihsal gücümüzün de zaı-
fa duçar olmakta bulunduğu da acı bir hakikat
tir. 

Meselâ hükümet kalkınma hamlelerinin esas
larından bahsederken hususi teşebbüs erbabının 
muhtelif istihsal kollarında yeni yeni teşebbüs
lere girişmelerini her suretle teşvik ettiğini ve 
inhisarcı devletçilik politikası takib etmediğini 
söylemektedir. Halbuki bugün hususi teşebbüsü 
teşvik şöyle dursun hususi teşebbüs erbabı ikti
sadi devlet teşekkülleriyle eşit bir muameleye 
dahi tâbi tutulmamaktadır. Çünkü devlet fab
rika ve müesseseleri sıra dışı döviz tahsisleri ala
bildiği halde hususi teşebbüse ithal tahsisleri 
için transfer imkânı damla halinde bile verile
memekte, hususi sanayi müesseseleri kauçuk, 
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tops, teneke, floş, kimyevi boyalar, suni elyaf 
gibi hammaddeler ve en lüzumlu yedek parçala
rın tedarikinde binbir zorluk içinde bunalmak
tadır. Fabrika sahibi hammadde bulamazken, 
çiftçi traktör ve biçer - döğeri için yedek parça-
sızlıktan kıvranırken, ailesinin günlük nafaka
sını taksisine bağlıyan şoför iç ve dış lâstik yok
luğundan arabasını garaja çekmek veya meslek 
değiştirmek zorunda kalırken ithalâtın yüzde 
büyük bir nispetinin devlet ve kitisadi devlet 
teşekküllerinin envestisman ve müstehlek ihti
yaçlarına tahsisi ve hattâ bu döviz darlığında bu 
resmî müesseselere ait lüks otomobillerin dur
madan yenilenmesi hususi teşebbüs erbabını teş
vik etmenin yolu olmamak lâzımgelir. 

Yine gerekçede kalkınma politikasından 
bahsedilirken iktidarın zirai kredilerden başlı-
yarak her türlü işletme kredilerinin artırılması
na büyük ehemmiyet verildiğine işaret olunmak
tadır. Halbuki emisyona dayanmak suretiyle da
ğıtılan bu kredilerin bir kısmı istihlâk sahasında 
heder edilerek piyasada suni bir iştira gücü ya
ratmış ve iç fiyatların ve maliyetlerin yükselme
si mahzurunu doğurmuştur. Nitekim Bütçe Ko
misyonunda yapılan tenkidlere cevap veren Sa
yın Maliye Vekili (Bundan sonra banka kredi
lerinin nafi kanallara sevk edilmesi, spekülatif 
teşebbüslere kredi verilmemesi ve bilhassa 1956 
da zirai sektör kredileri umumi hacminin daha 
fazla artmaması ve mevcut kredilerin hakiki is
tihsal sahasına işlemesi üzerinde hassasiyetle 
durulacağını) söylemekle bugüne kadar bu yol
da takibolunan politikanın isabetsizliğini kabul 
ve ikrar eylemektedir. 

Sanayi sahasında son birkaç yıl içinde artan 
nispette yatırım yapıldığı iddiasını yadırgamı
yoruz. Filhakika şeker, çimento, iplik ve enerji 
istihsalini artırmak üzere sanayiin bu kolların
da birçok teşebbüslere girişilmiştir. Muvafık 
muhalif hiçbir vatandaş memlekette fabrika ya
pılmasına, baraj yapılmasına, liman yapılması
na muarız olmamıştır. Kaldı ki, bizim gibi mem
lekette devletçilik tatbikatı ve hususi teşebbüsü 
teşvik ve himaye yollariyle sıfırdan başlıyarak 
birçok kollarda sanayii kurmuş olan bir partinin 
bu sahada başka türlü bir noktai nazar ileri sür
mesi mümkün değildir. Ancak bizce bu sahada 
muvaffakiyetin başta gelen şartı bu işleri ihti
yaç ve verimlilik bakımından sıraya koymak ve 
iç ve dış imkânlarımızla ayarlamaktır. Bu ayar-
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lama yapılmadıkça elde edilecek neticenin har
canan imkânlarla mütenasip olmasına imkân el-
vermiyeceği hattâ bir kısım millî servetin heder 
olmasına sebebiyet vereceği ve iktisadi bünye
mizde menfi tesirler yaratacağı endişesi duyu
lur. Başlanan işlerin bugünkü durumu böyle bir 
endişede haklı olduğumuzu gösteren işaretler ta
şımaktadır. Meselâ hükümet mensucat sanayiin
de büyük işler başardığını iddia etmektedir. Ge
rekçede bu sahada da mebzul rakamlar vardır. 
ister resmî ister hususi teşebbüsle olsun iğ ade
dinin tezgâh adedinin birkaç misli artmış olma
sı şayanı memnuniyet olsa da mevcut fabrikalar 
hammadde yokluğundan günde birkaç saat ça
lışmak veya kapanmak tehlikesi geçirirken... 
(Soldan, nerede kapanmış? Misal ver sesleri) 
Hükümetin iğ ve tezgâh adedini artırmaya gay
ret etmesi ve bunu muvaffakiyet sayması prog-
ramsızlığın bariz bir delili değil midir? 

Hulâsa geçen yılda dediğimiz gibi iktisadi 
kalkınmada hükümeti arzu ve heveslerin peşin

den koşması ve programsızlığı mahkûm etmiştir. 
Hükümeti muvaffakiyetsizliğe ve milleti sıkıntı 
ve mahrumiyete mahkum eden en büyük hata 
asgari bir programın disiplini içinde yürümek 
fikrine kıymet verilmeyişidir. 

Aziz arkadaşlarım ; 
Her hatanın ve her zorluğun yegane özrü 

ve kalkanı haline sokulmak istenen kalkınma 
hamleleri istihsali artırmak ve refahı sağlamak 
amacını gütmekte olmak lâzımdır. Halbuki is
tatistikler bunu teyidetmekten uzaktır. Kalkın
ma hamleleriyle beraber artması gereken ithalât 
ve ihracat 1953 ten beri aksine aşağıya doğru 
seyretmektedir. Aylık vasati ithalât ve ihracat 
rakkamları bunu bariz bir şekilde gösteriyor 
ithalâtımızın aylık vasatisi 1953 yılında 124 mil
yon lira iken 1955 yılında 11 aylık vasati 116 
milyon Türk lirasına ve yine 1953 yılında 92 
milyon lira olan ihracat aylık vasatisi 1955 yı
lında 70 milyona düşmüş bulunmaktadır. Aynı 
zamanda açıklar da büyümektedir. 1953 yılında 
ithalât ve ihracat arasındaki ayjnk vasati açık 
32 milyon Türk lirasından 1955 yılı aylık vasa
tilerinde 43 milyona yükselmiştir. Bu suretle 
1955 yılında 516 milyon lira açıkla Cumhuri
yet yıllarının en büyük açığını vermiş oluyoruz. 

İhracatımızın azalışı hava şartlarının kötü
lüğü ile izah edilmektedir. Geçen yıllarda bol 

.1966 C : l 
mahsule rağmen ihtiyat tavsiye ettiğimiz ve ha
va şartlarından bahseylediğimiz zaman gülüş
meler olduğunu hatırlarız. Hattâ (Sizin zama
nınızda havalar hiç mi iyi gitmedi) demiş olan 
Maliye Vekiline şimdi aynı latifeyi tekrarhya-
rak (Sizin zamanınızda havalar hiç bozmıyacak 
mı sanıyordunuz) demek mümkündür. 

AKİF SARIOĞLU (Muğla) — Bizim müd
det kısa, sizin müddet uzundur. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Bir fikriniz 
varsa burada konuşun da hepimiz müstefidola-
lım. 

Yıllık neticelere göre haddinden fazla iyim
ser veya kötümser olmak yersizdir. Bugün de 
istihsal met ve cezirleri iklim şartlarına sıkı sı
kıya bağlı olan Türk ziraatinin dalgalanmaları 
hesaba katılmadan taahhütlere girişilirse elbette 
bugün olduğu gibi ithalâtı 1952 - 1953 seviyesin
den bir hayli aşağı düşürmek zorunda kalınır. 

Dış ticaretimiz bir çıkmaza girmiştir. Uzun 
yıllar Merkez Bankasında çalışarak dış ticaretin 
mekanizmasını ve dertlerini öğrenmiş olan bu
günkü Ticaret Bakanının şahsi gayretlerine rağ
men bugünkü durumun mesulü olan hükümet 
ekibi içinde gayretlerinden bir semere elde edi
lebileceğini sanınıyoruz. 

Geçen sene dış ticaretimizin Doğu - Avrupa 
memleketlerine doğru kaymasına temas etmiş
tik. 1955 te bu hareket daha belirgen hale 
gelmiştir, ithalât ve ihracat yekûnu 1955 şin 
ilk 6 ayını 1954 yılının aynı devresiyle muka
yese edersek görürüz ki : Avrupa iş Birliğine 
katılan memleketlerle dış ticaretimiz 545 
milyon liradan 485 milyon liraya inerken 
Doğu - Avrupa memleketleriyle ticaretimiz 139 
milyon liradan 257 milyona çıkmıştır. Bu, pa
halı satıp, pahalı almak cereyanının kuvvet
lenmesi demektir. Ve şüphesiz sakat bir gi
diştir. Doğu - Avrupanm güdümlü memleket
lerinden ithal mallarını çok pahalı alıyoruz. 
Dış ticaretimiz memleketin zaruri maddelere 
olan ihtiyacını karşılamak iktidarından mah
rum hale gelmiştir. Her gün bir ihtiyaç mad
desi eksilmekte ve karaborsaya düşmektedir. 
Bu hal geçici değildir. Daha yıllarca sakıntı 
çekilecek çünkü yegâna kaynağımız olan ihra
catın âti imkânları da peşinen sarf edilmiştir. 
Bugün ihracatımızın % 20 ilâ 30 nispetinde bir 
kısmı mevcut borçlara mahsubedilmektedir. 
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Ayrıca önümüzdeki yıllarda kredili ithalât 
borçlarım da aynı ihracat ödiyecektir. 

îşte böyle bir çıkmaz karşısında hükümet 
bütün iktisadi ve siyasi ümitlerini bir yabancı 
istikraza bağlamaya mahkûm olmuştur. Yaban
cı memleketlerle bu kabîl görüşmelere, im
kânlarını tüketmiş bir memleket olarak gir
mekte olduğumuzu endişesiz düşünmek müm
kün değildir. 

Dış ticaret sistemimizin, içeriye ve dışarı
ya itimat telkin etmek zaruretinden uzaklaş-
mamıştır. 1954 de yapılan dış ticaret rejimi 
tatbik edilemez hale gelmiş, bunun yerini gün
lük kararla» ve muameleler almıştır. Ticaret 
hayati herkese tatbik edilir umumi kaidele
re susamıştır: Çoktan beri ticaret ve ödeme 
anlaşmaları ilân edilemez olmuştur. Halbuki,' 
1950 den evvelki usullerimize nazaran her an
laşma derhal sirkülerlerle tüccarın ıttılaına ko
nurdu. Bugün anlaşmalar karanlıkta kalmak
tadır. Bu durumdan ancak kulağı delik olan
lar kendilerine haksız faydalar sağlayabilir. 
Şunu kabul etmek lâzımdır ki, anlaşmalar 
derhal, ilân edilmedikçe Ticaret Bakanlığı ken
disini haklı, haksız dedikodulardan kurtaramaz, 
bu sakat yol terk edilmelidir. 

Geçen sene de işaret ettiğimiz gibi döviz tah
sisi ile bu dövizin transferini ayrı iki muamele 
halinde tutan son üç yılın tatbikatı kadar anor
mal bir icat görülmemiştir. Biz, döviz tahsis ede
riz de transferi sonradan imkân olunca gelir de
mek, birbirimizi aldatmaktır. Yabancı karşısın
da memleketi küçük düşürmektir. Bu kötü buluş 
dış ticaret dilinden artık çıkarılmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Hükümetin takibettiği para ve kredi politi

kası da aynı çıkmazın içindedir. Geçen sene yi
ne bu mevsimlerde bu hususta da hükümetin 
ehemmiyetle dikkatini çekmeye çalıştık, basiret
siz ve ihtiyatsız bir iştira gücü yaratıp tevzi et
mek politikasının Türk parası kıymetini sakat
lamakta ve takibedilen kredi politikasının da bu 
sakatlığı artırmakta olduğunu ifadeye gayret 
ettik. Hükümet tutmuş olduğu yanlış yolda şu 
arada geçen bir sene zarfında da ısrarla devam 
etti, netice bugün biraz daha ciddiyet biraz da
ha. vahamet kesbetmiştir. Geçen yıldan beri te
davüldeki para miktarı biraz daha artırılmış 
tevzi edilen kredinin seviyesi biraz daha yüksel
tilmiştir. Merkez Bankasının bankmotlariyle mev-
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duattan müteşekkil para hacmi 1952 sonunda 1 
milyar 534 milyon lira iken 1953 sonunda 1 mil
yar 900 milyon, 1954 sonunda 2 milyar 285 mil
yon ve 1955 sonunda 2 milyar 823 milyon lira
ya yükselmiştir. Son bir sene içinde para hac-
nımda % 23,5 bir tezayüt görülmektedir. (Bir 
sene evvel artış nispeti % 20 idi) 

Hükümetin malî takat tanımıyarak yürüttü
ğü politika veya politikalar tesiriyle Merkez 
Bankasının bilhassa piyasada seyyaliyetlerini 
tüketen bankalara kredi musluklarını ölçüsün 
şekilde bu sene biraz daha açmış bulunmasının 
bu şişkinliğe başlıca sebebolduğunda şüphe yok
tur. 

Filhakika kredi kalemleri yekûnu 1954 de 
2 milyar 810 milyon lira iken 1955 sonunda 3 
milyar 574 milyon lira olmuştur. Aradaki fark 
764 milyon lira tezayüt nispeti ise % 27 dir. 
Bütçe gerekçesinde hükümet, her zaman olduğu 
gibi bu yıl da mukayese ve neticelerinde sadece 
bankmotları ele almakta, kay di para mahiyetin
deki mevcudatı bir tarafa bırakmaktadır. 

Hakikatte bu mevduat da para mahiyetin
dedir ve artışı para artışı gibi tesir ve netice 
doğurmaktadır. 

Bütçe gerekçesi bankınot bacmındaki artışı 
«iş hayaltınıdaki bir ıSene'lik gelişmenin zaruri 
icabı» olarak izaha ça'hşrmaktedır. Hükümet 
para hacmini şimdiki 2 milyardan 4 - 5 milya
ra çıkarırsa bu faraziye ile zahirde iş hacmi
ni da birlikte iartırmış olur. Ve iddiasını dur
madan böylece tekrar edebilir. Asıl olan iş 
hacminin ve para hacminin normal hacım veya 
hacımlar olmasıdır. Meselâ 1954 de ımilllî ge
lirimizin bir yıl evvele nazaran % 9,5 düştüğü 
son çılkarı hesaplardan anlaşilmaiktadır. Hal
buki biraz evvel arz etitiğim'iz gibi para hacmi 
1954 ,de bir yıl evvele nazaran % 20 artmıştır. 
Para piyasasından ıtedarik edilen imkânlarla ya
pılan envestismanlar piyasaya ıbemen isit'ihl'â<k 
edilebilecek mal ve 'hizmet çı'karıncaya kadar 
aradan az ço'k bir zaman geçmek ister. Bu za
man zJarfmda piyasaya çıkan o paralar yahut 
iştira gücü muvazeneyi bozar ve fiyatlarda is
ter istemez bir kabarıklık gösterirler. Bunun 
neticesinde de iktisadi bünyede 'bir anormallik 
görünür. Nitekim bugün bu anormalliği fiilen 
de tesbit etaıek mümkündür. Para kıymeti bu 
sene de bilfiil zedelenerek yürümüştür. Bunu 
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da parada dâhili kıymeti gösteren fiyat müşi-
relerinin durmadan yükselmesinden ve parada 
haricî (kıymeti işaret eden kambiyo fiyatlarının 
yükselerek: yürümüş olmasından anlıyoruz. 

1. DâhiMe fiyatlar durmadan yükselmek
tedir. 

a) Topitan fiyatlar 1948 yılı 100 itibariyle 
yıllık vasati 1950 de 97 iken 1954 te 118 ve 
1955 ite îstaribul Ticaret Odasının n'eşrettiği 
müş'ireye göre 138 e yükselmiştir. Demek ki 
son senenin bir 'evvelki yıla nispetle artışı 20 
puan yani % 17 dır. 

b) Geçinme endeksi yine 1948 senesi 100 
itibariyle Ankara'da 1950 de vasati 100 iken 
1954 ite 122 ve 1955 in 10 ncu ayında 143 e yük
selmiştir. İstanbul'da ise 1950 de 104 iken 
1955 in 10 uncu ayında 140 a yükselmiştir. 

Bizde fiyat hareketlerinde asıl nazarı dik
katli çelken galopan yükseliş 1954-1955 arasın
daki tereffüdür. 

2. Kamibiyo fiyatlarına gelince: 
Piiilî piyasada 'kambiyo rayiçleri daha baş

ka bir süratle yükselme'ktedir. 1950 de dolar 
450 kuruştan yukarı çılkmamıştır. 1954 te va
sati. 615 kuruş iken 1955 te vasati 862 kuruş 
olmuştur. (Yıl zarfında 1 100 'kuruşu geçmiş 
ve 688 Ikuruştan aşağıya düşmemiştir.) 

Kambiyo rayiçleriyle bir ımuvazilik takibe-
d'en külçe altın gramı 1950 de vasati 520 kuruş 
idi, 1954 te 726 kuruş ollan vasati 1955 te 977 
kuruş oldu. (Yıl zarfında altın asgari 787 ve 
âzami 1 255 kuruş olmuştur.) 

Hükümet fiyat yü'kselme'leri için (ufak, te-
fök değişiklikler) demdkle ve kambiyo ve al
tın fiyatları için de bir taraftan (Türk; parası
nın kıymetini tâyine medar olmadığını ve ola-
nııyacağını) söylerken diğer taraftan (haricî 
mübadelelerden % 95 hfatta 97 sinin-ki Mali
ye Velkiîi Bütçe Komisyonunda % 80 diye ifa
de etti - dolar 280 veya 283 'kuruş hesabiyle yü
rüdüğünü) iddia etni'efotedir. 

Gerek dahilî fiyatlar, gerelk 'kambiyo ve al
tın fiyatlarına ait yufcarıki rakamlar ve nispet
lerden de anlaşıldığı gibi paranın haricî kıyme
ti dahilî kıymetinden daha da süratle zedelene
rek yürüyüp gitmektedir. 

Tevzin fonu yoliyle, deblokaj yoiiyle, hac 
yolcularına mahsus strelin satışlariyle, ııçaik se
ferlerine mahsus biîet ücretDerinde doların esas 
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fiyat fevkinde (hesabedilmesiyle de bizzat hü
kümetin resmî fiyat esasından ayrılması birer 
va'kıa olduğu gibi hariç piyasalarda mallarımı
zı sürebilmek için hükümetçe müttehaz üstü 
açılk veya örtülü prim usulü de para kıymeti
nin halelden masuniyeti iddialarını teyidetmök-
ten uzak bulunmia'Madır. 

İhracat primleri listesi kabarmaktadır. Bu 
yıl pamuk ve tütün bu listeye 'katılmıştır. Sâ
dece bu iki madde ihracatımızın büyük bir kıs
mını 'teşkil ediyor. Demek oluyor İki, ihraç 
mallarımızın fiyatı Türk lirasının resmî rayici 
esasına göre 'satılamıyacak derecede yüksek
tir. Bu enflâsyoncu bir politikanın tevlidetti-
ği tipik neticelerdendir. Artık prim tatbikatı
nın bir gün paraya mütaalililk tedbirlere inkı
lâbı mukadder görünmekledir. 

Para 'kıymetindeki 'bu şökil seyir ve tekâ
mül tasarrufu ve sermaye terakümünü teshil ve 
bir sermaye piyasasının teşekkülünü teşvik 
eder mahiyette olmadığı gibi ıtabiatiyle yatı
rımları teşci edecek ve daha sonra memleketin 
iktisadi ve malî bünyesini de takviye eyliyeeek 
bir istikam'ette değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi 1958 bütçesini masraf ve varidat ba

kımından tahlile çalışalım. 
Arkada bıraktığımız yıl içinde iktisadi ha

yatımızdaki menfi tesirlerine yukarda kısaca 
temas ettiğimiz 1955 bütçesinin tatbikatından 
elde edilen ve münhasıran malî sahayı ilgilen
diren neticeleri üzerinde de bir nebze durmak 
faydalı olur kanaatindeyiz. 

Gerekçelerdeki iddialar hilâfına 1955 büt
çesinin Yüksek Meclisinizde 151,5 milyon lira 
açıkla bağlandığı malûmdur. Hakikatte tahmin 
edilen varidatın tamamen gerçekleşeceği farzo-
lunarak tesbit edilen bu açık halen 10 aylık 
tahsilat rakamları göz önünde tutulursa daha 
da fazlalaşmak istidadındadır. Filhakika eli
mizde mevcut 10 aylık tahsilat rakamlarına 
göre malî yıl sonunda tahsilatın, bidayette tah
min edildiğinden 150 - 200 milyon lira noksanına 
baliğ olabileceği ve bu suretle başlangıçtaki 
açığın 350 milyon liraya yükseleceği anlaşıl
maktadır. Nitekim 15 . I . 1955 - 14 . I . 19ı56 
tarihlerindeki Hazine durumu, diğer bir ifade 
ile Hazinenin bütçe sarfiyatını karşılamak üze
re Merkez Bankasından aldığı avanslarla diğer 
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membalardan elde edilen kısa vadeli borçlan
maların seyri de bu hususu teyidetmektedir. 
Görülüyor ki, tatbikatının son günlerini yaşa
makta olan 1955 bütçesi, netice hesapları bakı
mından da oldukça mühim bir açıkla kapan
makta ve bu açık Merkez Bankası avanslariyle 
karşılanmış bulunmaktadır. Bu netice, bütçe 
açıkları için emisyona başvurulmadığı yolunda 
yakın zamana kadar Menderes Hükümetlerince 
yapılan iddiaları da fiilen tekzibetmektedir. Bu 
münasebetle hususiyet arzeden bir noktayı da 
belirtmek isteriz. 1955 bütçesinin başlangıçtaki 
açığı tahsilatın tahminleri tutmaması yüzün
den daha da artmış olmakla beraber elde edil
mesi muhakkak addedilebilecek varidat, 1954 
yılma nazaran oldukça mühim bir artış göster
mekte ve bu netice bizim 1955 bütçesinin mü
zakeresi sırasında varidat tahminleri mevzuun
da yaptığımız müşahedeleri kısmen de olsa isa
betsiz addettirecek bir mahiyet arz etmektedir. 

Filhakika 1955 bütçe tenkidimizde, mevcut 
• iktisadi ve malî şartları göz önünde tutarak ge
lir tahminlerindeki aşırı nikbinliği ve mübalâ
ğayı belirttikten sonra aynen §u ihtirazi kaydı 
koymuştuk : 

«Bununla beraber 1955 bütçesinde umulan 
gelirlerin elde edilmesinin bir yolu mevcudol-
duğunu kabul etmek lâzımgelir. Bu yol; kredi, 
para ve masraf politikası ile esasen mevcut 
enflâsyonun daha da. körüklenmesi ve bunun 
neticesi olarak fiyatların yükselmesinden ibaret
tir. Hiç şüphesiz ensflâsyoncu kuvvetlerin taz
yiki altında fiyatların yükselmesine muvazi ola
rak devlet gelirlerinde zahirî artışa karşı diye
cek 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 
olabileceğini peşinen kabul etmeliyiz.» 

Gerçekten hükümetin takibettiği hatalı ikti
sadi ve malî politika yüzünden bu devre zarfın
da toptan ve perakende eşya fiyatları % 12-18 
arasında yükselmiştir. Devlet gelirleriyle fiyat
lar arasındaki sıkı münasebet malûm olduğuna 
göre 1955 tahsilatında, yaz ortasında tekel mad
delerine yapılan zamlar dışında 1954 yılına 
nazaran zahirî artışın fiyat yükselmelerinin bir 
neticesi olduğu aşikârdır. Nitekim 1954 yılında 
millî gelirimizin 1953 yılma nispetle sabit fi
yatlarla 1 milyarın üstünde bir düşüş kaydet-
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mesi de bu hususu hiçbir şüpheye mahal kaimi -
yacak bir şekilde teyidetmektedir. Bu sebeple 
bidayetteki tahminleri tutmamış olmakla bera
ber gelirlerdeki bu nispî artışın bütçe gerekçe
sinde iddia edildiği gibi normal ve sağlam bir 
gelişmenin neticesi olarak görülüp gösterilmesi
ne imkân yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; 
1956 Bütçesinin masraf yekûnu mülhak büt

çeler dâhil 3 milyar 384 milyon 418 bin lira 
olarak bağlandığı malûmdur. Bu miktar tatbi
katının sonuna yaklaştığımız 1955 Bütçesine naza
ran 300 küsur milyon lira bir artış ifade etmekte
dir. 1956 Bütçesini yatırımlar ve cari masraf
lar bakımından mütalâa ettiğimiz takdirde 
1955 bütçesine nispetle artışın çok büyük bir 
kısmının cari masraflarda, daha doğrusu Men
deres hükümetlerinin eski devri kötülemek için 
dillerinden düşürmedikleri müstehlek masraf
larda olduğu görülür. Filhakika bu jpıl devlet 
hizmetlileri, emekli, dul ve yetini aylık ve ücret
lerine yapılması düşünülen zamlar Bütçenin cari 
masraflâr~~^kısmında büyük ölçüde bîr artışın 
meydâna gelmesine sebebolmuştur. Devamlı şe
kilde artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı 
yüzünden devlet hizmetlilerinin, emekli, dul ve 
yetimlerin çekmekte oldukları ıstıraplar hepi
mizin malûmudur. Bu mevzuda görüşümüz bu 
zamların palyatif birer tedbir olmaktan ileri gi
demediği, büyük bir içtimai dert haline gelen 
devlet hizmetlileri, emekli, dul ve yetimlerin 
daha derin ve şümullü olan ıstıraplarına deva 
olamıyacağıdır. Diğer taraftan, bu zamların 
hattızatmda hükümetçe takibedilen enfilâsyon-
cu bir politikanın neticesi olduğu göz önünde 
tutulursa, bu mevzuda bir fasit daire içine gir
diğimiz bütün açıklığı ile meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütçe gerekçesinde 1955 ve 1956 bütçesi 

ödenek rakamları mukayese edildikten sonra 
1955 yılma nazaran rakam ve nispetlerdeki ar
tışların «İktisadi kalkınmamızla mütenasip ola
rak gelir kaynaklarımızda memnuniyetle müşa
hede edilen genişleme ve verimliliğin temin et
tiği imkânlardan yine memleketin kalkınması 
için eksilmiyen bir gayret sarf edilmekte oldu
ğu» ilâve edilmektedir. Biraz evvel de işaret 
ettiğimiz üzere bilhassa son iki yılda devlet ge
lirlerinde görülen nispî artışları, iktisadi kal-
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kınma ve gelişme ile izaha imkân yoktur. «Elde 
edilen imkânlardan yine memleketin kalkınması 
için eksilmiyen bir gayret sarf edilmekte ol
duğu» iddiasına gelince; bütçedeki ödenek ye-
kûnlarındaki bu artıştan bihakkin övünebilmek 
için her şeyden evvel mutlak rakamlardaki bu 
artışın hakikaten «memleketin kalkınması için 
eksilmiyen bir gayret sarfına» imkân verip ver
mediği, diğer bir ifade ile bütçe rakamlarındaki 
artışın hakiki bir artış mı, yoksa para değeri
nin düşmesinden mütevellit zahirî ve aldatıcı 
bir artış mı olduğunun bilinmesine ihtiyaç var
dır. 

Bütçelerle verilen ödenekler, gelecek yıl 
içinde yapılacak hizmetin para ile ifadesi oldu
ğuna göre, iki yıl bütçesi arasındaki yapılacak 
mukayeselerde, para değerinin aynı olup olma
dığının göz önünde tutulması zaruridir. Acaba 
ve bilfarz 1955 bütçesinin bir lirası ile yapıla
bilen bir hizmeti, 1956 bütçesinin bir lirası ile 
yapmak mümkün müdür? Tahlil ve mukayese
lerimizde bu can alacak noktayı hesaba katar
sak, rakamlardaki aldatıcı artışa rağmen 1956 
bütçesinin fiilî «hizmet gücü» nün 1955 bütçe
sinden daha az olduğu neticesine varırız. 

Filhakika, toptan eşya fiyatları endeksine 
göre, 1955 yılı başlangıcına nispetle halen Türk 
parası, değerinden en az % 12 kaybetmiştir. Şu 
halde Türk parası değerindeki bu düşme yü
zünden 1956 bütçesinin fiilen hizmet ifa etme 
gücü. ödenek miktarı 1955 bütçesinden zahiren 
300 küsur milyon lira fazla olmasına rağmen, 
hakikatte en az 50 milyon lira daha azalmış bu
lunmaktadır. Karşılaştığımız bu anormal netice, 
bize bir defa enflâsyonun fasit dairesine dü
şüldükten sonra mutlak rakamlardaki zahirî ve 
aldatıcı artışlara rağmen, bütçelerin hizmet ifa 
etme gücünün yıldan yıla nasıl azaldığını gös
termesi bakımından pek ehemmiyetlidir. Bu 
itibarla enflâsyonun neticesi olarak yıldan yıla 
artan bütçe rakamları ile öğünecek yerde, bu 
gidişten ciddî şekilde endişe duymak ve buna 
bir son vermek mecburiyet ve mevkiindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tahlillerimizin verdiği bu netice, bize aynı 

zamanda 1956 bütçesi ile fiilen takibedilmekte 
olan masraf politikasındaki isabetsizliği göster
mesi bakımından da pek ehemmiyetlidir. Eko
nomimizde enflâsyoncu kuvvetlerin tazyiki 
bütün şiddetiyle hüküm sürmekte ve fiyatlar 
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her geçen gün biraz daha hızlanarak devamlı 
şekilde yükselmekte olduğuna göre, 1956 büt
çesindeki masrafların ömrünü tamamlamak üze
re olan 1955 bütçesine nazaran 300 küsur mil
yon lira fazla ile bağlanması, büyük bir hata 
olmuştur. Memleketin içinde bulunduğu iktisa
di ve malî şartları göz önünde tutan basiretli 
bir malî politikanın ilk hedefi, 1956 bütçesinde 
masraf yekûnunu hiç olmazsa geçen yılın büt
çesi civarında tutmak olmalıdır. Hattâ ekono
mimizi enfilâsyoncu kuvvetlerin tazyikinden 
kurtarmak istiyen bir politika, daha da ileri gi
derek bu yıl bütçesi masraf yekûnunu geçen 
yılın bütçesinden daha aşağı seviyede tutulma
sını ve bu suretle bütçede bir gelir fazlası sağ
lanmasını âmirdir. Son yıllarda enflâsyoncu 
gidişin yaratması pek tabiî olan psikolojik fak
törler, bütün devlet sektöründe ve hususiyle 
bütçelerde tasarruf zihniyetini esaslı şekilde 
baltalamış, israfil bir gidişe yol açmıştır. Bu 
bakımdan önümüzdeki bütçede bir bütçe faz
lası sağlıyacak ciddî tasarruf ve kısıntılara 
gidilmesi bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi gelir bütçesinin tahliline girişebiliriz. 

Gerekçede de belirtildiği gibi umumi muvazene
ye giren Devlet gelirlerinde içinde bulundu
ğumuz bütçe yılında artışlar devam etmiştir. 
Tafsilâtın seyrine göre bütçe gelirleri 150 mil
yon civarında bir noksan ile yıl sonunda tah
minlere yaklaşacaktır. 

Hükümet ve Bütçe Komisyonu 1951 den beri 
devam eden bu artışlara istinadederek 1956 ge
lirlerini cari yıla nazaran % 16,5 fazlasiyle 
tahmin eylemiştir. Hükümet aynı zamanda bu 
artışların zirai ve sınai kalkınmamızın, ticare
tin türlü kollarında müşahede edilen gelişme
lerin bir neticesi olduğu kanaatindedir. Geçen 
yılda işaret ettiğimiz gibi gerekçeye uymıyan 
bu görüşe iştirak edemiyoruz. 

Varidatta kaydedilen inkişafta, zirai, ticari 
ve sınai gelirlerdeki artışlar kadar takibedlle-
gelen para ve kredi politikasının rolü bulundu
ğu artık münakaşa götürmez bir surette anla
şılmış bulunmaktadır. Ayrıca, 1950 yılından bu 
yana spesifik mahiyetteki vergi ve resimlere 
üstüste zamlar tatbik olunmuş ve bâzı vergi ve 
resimlere matrah teşkil eden tarifeler mükerre-
ren artırılmıştır. 1950 yılma nazaran para de
ğerinde husule gelen tenezzül nispetine göre 
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. 195Ö. fiyatına irca olunduğu takdirde hususiyet 
arz eden Musul petrolleri hissesi hariç 1955 
bütçesi gelirlerinin 1,9,20 milyon lira, 1956 mu
hammen varidatının 2 266 milyon lira civarında 
olduğu görülür. Bu duruma göre 1950 den bu 
yana gelirlerdeki gerçek artışın % 150 gibi. bir 
nispet ile ifade olunmak suretiyle bundan neti
celer çıkarılmasının gerçeklere uygun düşıııi-
yeceği tabiî bir keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1956 gelir tahminleri hakkındaki görüşleri

mizi bu esasların ışığı altında arz edebiliri:-',. 
Hükümet 1956 gelirinin 1955 tahmininden 

% 16,5 nispetinde fazla olacağını hesabetmiştir. 
Daha evvelki yıl varidatında müşahede olu

nan artıştan mühim bir kısmı para değerinin 
azalmasından, eşya ve hizmet fiyatlarının yük
selmesinden doğmuş bulunduğuna göre tahmin 
edilen nispette bir gelir artışının tahakkuk ede
bilmesi fiyat yükselmesinin devamı şartına bağ
lı olmak ieabeder. Halbuki Dördüncü Adnan 
Menderes Hükümeti programında memlekete 
istikrarlı bir fiyat politikası takibedeeeğini ta-
ahhüdetmiştir. 

Başvekilin Anadolu Ajansı tarafından yayın
lanan 29 Ocak 1956 tarihli beyanatında, paranın 
iç değerinin sabit tutulacağını gösteren tedbir
lerden bahsolunmuştur. Bu vaitlerin gerçekleş
mesi halinde muhtemel fiyat farklarına isabet 
eden gelir fazlalarının tahminlerden düşülmesi 
yerinde olurdu. Aksi halde tahminlerin tahak
kuk etmemesi ihtimali daha çok kuvvet bula
caktır. 

5 yıldır tahsil edilemiyen Musul petrolleri 
mütîerakim hisselerinin, katî bir anlaşmaya varıl-
maksızm geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
tahminler arasında yer almasını bütçe muvazene
sini nazari bir hale koyması bakımından doğru 
görmüyoruz. Anlaşma 1956 yılı içinde yapılıp 
tatbik olunmıyaeaksa bu bölümün tahsilatın icra 
olunduğu yılda tekrar konmak üsere bütçeden 
çıkarılması bütçe samimiyeti yönünden lüzumlu 
ve zaruridir. 

Aziz arkadaşlar, 
.Huzurunuza gelen tasarıda hükümet ve Büt

çe Komisyonu 1956 gelirinin 3,272 milyon liraya 
varacağını tahmin etmiştir. Bu miktar geçen yı
lın tahminlerinden 480 küsur milyon lira fazla
dır. Kaldı ki, 10 ayın neticelerine göre cari yıl 
tahsilatının 2,600 milyon civarında kalacağı an-
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laşılmaktadır. Bu miktar esas tutulduğu takdirde 
1956 tahminlerinin cari yıla nazaran 600 milyon 
fazlalık arz eylediği görülür. Bunun nispetle 
ifadesi ise % 22,64 tür. 

istihsal, dış ticaret ve diğer ekonomik şartlar 
önümüzdeki yılda büyük bir ferahlık vadetme-
diği ve biraz evvel işaret ettiğimiz gibi para de
ğeri ve fiyatlarda istikrar sağlanacağı hükümetçe 
vait ve taahhüdedilmiş bulunduğu dikkate alı
nırsa bu tahminin gerçekleşeceğine inanmak 
mümkün görünmez. 

Ayrıca bu yıl gelir tahminlerinde kullanılan 
usul de emniyet verici olmaktan uzaktır. 

Uzun tecrübeler sonunda kabul edilmiş usule 
göre devlet gelirleri geçmiş yılların katî netice
leri ile cari yılın neticesi malûm olan aylarının 
tahsilatı esas tutulmak suretiyle tahmin olunmak
ta idi. Bu usulde takdir payı sadece artış veya 
•eksiliş temayüllerinin bir nispet dâhilinde otoma
tik usulle bulunan rakamlara aksettiril m esine 
inhisar eder. 

Huzurunuza gelen tasarıda bâzı bölümlere ait 
gelir tahminlerinde bu esastan inhiraf edilerek 
tam bir surette zatî takdirlere gidilmiş olduğunu 
görüyoruz. 

Ezcümle otomatik usule göre önümüzdeki yıl
da Gelir Vergisi hasılatının 657 milyon liradan 
ibaret olması icabederken bu bölüm geliri 93 mil
yon lira fazlasiyle 750 milyon lira olarak tahmin 
olunmaktadır. Aynı suretle otomatik usule göre 
83 milyon lira olarak tahmini icabeden Kurumlar 
Vergisi 37 milyon fazlasiyle 120 milyon olarak 
tahmin edilmiştir. 

Bu bölümlere ait tahminlerde 6/7 Eylül hâdi
selerinin oldukça ehemmiyetli olacağı anlaşılan 
menfi tesirlerinin de hesaba katılmamış olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yine otomatik usulle 512 milyon lira civarın
da bir hasılat sağlıyacağı hesabolunan İthalât, 
imalât ve B.ankalar Muamele, vergileri 113 mil
yon lira fazlasiyle 625 milyon lira olarak tahmin 
olunmuştur. Şeker istihlâk vergileri için tahmin 
olunan 235 milyon lira otomatik usulle bulunan 
miktara nazaran 98 milyonluk bir fazlalık arz et
mektedir. Bütçe Komisyonu bununla da iktifa 
etmiyerek gelir tahminlerinden ayrıca 22 milyon 
liralık bir ilâve yapmıştır. 

Hükümetin denk bütçe idealinin gerçekleşti
ğini bu yıl gelirlerin tahmin usullerinde değişik -
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lik yapmak suretiyle ispat yolunda olduğunu gös
termesi bakımından bu misallere alâkanızı çek
meyi vazife sayıyoruz. 

Vergi sistemimizi ferdî ve millî gelirle ahenk
li bir hale getirmeye matuf ıslahat tedbirlerinde 
gecikmekte olduğumuza bu vesile ile işaret etmek 
isteriz. 

Yıllardan beri kaldırılacağı vait ve taahhüd-
olunan Hayvanlar Vergisinin bu yıl gelirler ara
sında yer aldığını görüyoruz. Muamele Vergisi 
projesi henüz huzurunuza getirilmemiştir. 

Esnafın vergi dışında bırakılması maksadiy-
le geçen yıl kabul buyurduğunuz kanunun daha 
tatbika girmeden bu maksadı gerçekleştiremedi
ği anlaşılarak tadiline zaruret hissedilmiştir. Bu 
vakıa Hükümetin vergi ıslahatı konusunda he
nüz ciddî ve esaslı hazırlıklar yapmadığını açık
ça göstermektedir. 

Gelir Vergisinde yapılacağı vadolunan di
ğer ıslahlar da henüz fiiliyata intikal etmemiş
tir. Bütçe Komisyonunda Maliye Vekili tarafın
dan verilen izahattan yüksek seviyedeki kazanç
larda vergi nispetlerinin artırılacağından bah-
solunmuştur. Böyle bir değişiklik yapılırken kü
çük kazançlara ait nispetlerin de düşürülmesini 
ve asgari geçim indirimi hadlerinin bugünkü fi
yat seviyesine göre yeniden bir ayarlamaya tâbi 
tutulmasını zaruri görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi güçlüklerimizi doğuran sebeplerden 

birisi de Devlet borçlarıdır. Devlet borçlarının 
miktarı dahi Hükümetle aramızda münakaşa 
konularından birini teşkil etmektedir. 

Geçen yıl Hükümet Devlet borçlarında bir 
eksilme kaydedildiğini gerekçede işaret etmişti. 
Bu yıl ise katma bütçeli idarelerle iktisadi dev
let teşekkülleri dâhil olmak üzere Devlete ait 
borç yekûnunun Mayıs 1950 de 2,297 milyon 
lira olmasına mukabil bunun Ekim 1955 tarihi
ne kadar 2,927,8 milyon liraya yükseldiği an
cak bütçe gelirleriyle mukayese olunduğu tak
dirde borçlarda yarı yarıya harifleme müşahe
de olunacağı iddia olunmuştur. 

Geçen yılda olduğu gibi bu defa ileri sürü
len iddianın da yerinde olmadığını ve gerçekle
re uymadığını beyan etmek mecburiyetindeyiz. 

Bütçe Komisyonu adına Devlet borçları büt
çesini tetkik eden raportörlerin raporuna naza
ran Devlet, katma bütçeli idareler ve iktisadi 
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devlet teşekküllerinin 31 . XII . 1955 tarihi iti
bariyle borç yekûnu 3,060 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisinin Hazine 
kefaletini haiz b'onolariyle birlikte bu yekûn 
3,523 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bu miktara yine Toprak Mahsulleri Ofisinin 
Hazineye ait kârlarla karşılanmak üzere bir ka
nunla Merkez Bankasına devroluııan borcundan 
mahsup dışı kalan 496 küsur milyon lira da ilâ
ve olununca borç yekûnunun 4,019 milyon li
raya ve bu hesaba göre 5 yıl zarfındaki borç ar
tışının da 1,617 milyon liraya baliğ olduğu görü
lür. 

Bu yekûna ilâvesi icabeden başka kalemler 
mevcudolduğıınu da unutmamak icabeder. Kö
mür satış zararları, pamuk satış kooperatifleri
nin zararları bu arada zikredilebilir. 

Borçlarda son bir yıl zarfında vukua gelen ar
tış ayrıca dikkate şayandır. Bütçe Komisyonunca 
yapılan tetkikattan anlaşıldığına göre geçen yıl
dan bu yana borçlarımızda Ofise aidolanlar ha
riç 481 milyonluk bir artış olmuştur. Bunun 300 
milyonu aşan bir kısmının dalgalı borçlar kesi
minde meydana gelmesi ayrıca üzerinde durul
ması icabeden bir keyfiyettir. 

Borçlar mevzuunda üzerinde durulması gere
ken. bir diğer mesele de iktisadi devlet teşek
küllerinin Hazine kefaleti ile Merkez Bankasın
dan aldıkları kredilerle ilgilidir. Hükümetin 
Toprak Mahsulleri Ofisi haricolmak üzere bu 
yolu kapatmış olduğunu 3 yıl evvel iddia ve be
yan eylemiş olmasına rağmen Etibank, Karayol
ları gibi teşekküller bu kaynaktan borçlanmaya 
devam etmişlerdir. Bun1 ar dışında kalan teşek
küllerin de geçen yılda işaret ettiğimiz gibi de
ğişik metot ve adlarla. Merkez Banka?-:! memba-
ıııdan borçlanmaya devam eyledikleri bir va
kıadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet borçlarının millî gelir ve bütçelerimi

ze nazaran diğer memleketlerle mukayese olun
duğu takdirde altmlan kalkılamıyacak bir had
de varmış olduğunu iddia etmiyoruz. Grupumuz 
dün olduğu gibi bugünde imar ve kalkınmamı -
zm istilzam eylediği masraflardan bir kısmının 
borçla karşılanmasına muarız olmamıştır. Hattâ 
mevcut buhranı yenmek üzere uzun vadeli is
tikraz sağlanmasını 1955 bütçe müzakerelerine 
teklif halinde arz etmiş bulunuyoruz. Borzlar 
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konusunda bizim üzerinde hassas olduğumuz hu
sus para değerine ve bu yol ile bütçe muvazene
mize ve iktisdi bünyemize tahripkâr tesirleri 
aşikâr olan kısa vadeli borçların hudutsuz bir 
surette artma istidadını göstermesidir. 

Yıllardan beri tenkid konusu olarak ele al
dığımız bu mevzu son inkişaflar sebebiyle bu 
yıl biraz daha ehemmiyetini artırmış bulunuyor. 
Bilhassa uzun vadeli imar ve kalkınma işlerinin 
kısa vadeli iç ve dış borçlanmalarla karşılanma
sının bir finansman usulü olarak ele alınmasına 
malî ve iktisadi bünyemizde yaptığı ve yapaca
ğı yıkıcı tesirleri dolayısiyle daima muarız kala
cağız. Ve bu husustaki görüşlerimizi usanmadan 
tekrar edeceğiz. 

Sayın Maliye Bakanının Bütçe Komisyonun
da ve Başbakan'm Anadolu Ajansı vasıtasiyle 
yayınlanan demeçlerinde Merkez Bankası kay
naklarının zorlanması usulüne. ı ohayet verilece
ğine dair olan beyanlarını memnuniyetle karşıla
makla beraber 'bu vaitlerin gerçekleşmesinin 
Merkez Bankasına giden yolların sıkı bir suret
te kapatılmasına bağlı olduğunu da arz etmeli
yiz. Bu yol sıkı bir surette kapatılmadığı ve 
lüzumlu tedbirler alınmadığı takdirde hâdisele
rin zoriyle ısrarlı taahhütlerin emsali misillû 
bir tarafa bırakılması gibi bir manzara karşı
sında kalmamız mukadder olur. Merkez Ban
kasını zorlıyan müesseselerin malî bünyeleri ile 
.girişmiş oldukları birçok taahhüt ve teşebbüs
leri ortada iken bu taahhütlerle karşılıklarının 
tehlikeye sokulmadan vadolunan tedbirlerin 
nasıl tahakkuk ettirileceği izah olunmadıkça 
bahsolunan tedbirleri vaitten ibaret kalmaya 
mahkûm telâkki etmekte mazuruz. 

Bütçede hakiki ve samimî muvazene temini 
bu istikametle alınacak tedbirlerin başında ge
lir. Bu muvazene sağlanırken iktisadi devlet 
teşekkülleri ve bilhassa Toprak Mahsulleri Ofi
si pamuk satış ve fındık kooperatifleri gibi hi
maye alım ve satışları yapan müesseselerle kö
mür zararlarının, tütün ve diğer zirai mahsul
lere verileeek primlerin bütçe içinde mütalâa 
olunması icabeder. 

Bu mevzuda diğer bir asserisman tedbiri de 
oldukça kabarık bir yekûna baliğ olan dalgalı 
borçları konsolidasyon ameliyesiyle uzun vadeli 
bir borç haline kalbederek daha geniş bir za
man içinde tasfiyesi imkânlarını hazırlamak ol
malıdır, 

M956 C •: 1 
Gerekçede 1950 yılında devralman 466 mil

yonluk dış borca mahsuben Ekim 1955 sonuna 
! kadar 230 milyon liralık ödeme yapıldığı ileri 
j sürülmektedir. Buna benzer bir iddia 1955 Büt-
j çesinde de ileri sürülmüştü. Bu iddianın haki-
; kate uygun olmadığını ve ödendiği iddia olunan 

209 milyon liradan 151 milyon lirasının İngiliz 
ve Fransız teslihat kredilerinin tesviyesi için ya
pılan anlaşmalardan ileri geldiğini geçen yıl 

,arz ve izah etmiştik. Maliye Vekilinin, Bütçe 
Komisyonundaki beyanatını işhadederek yaptı
ğımız bu mâruzâta rağmen bu yıl aynı iddianın 
tekrar gerekçede yer almasını hayretle karşılı
yoruz. 

Şu cihete işaret edelim ki; bizim bıraktığı
mız dış borçlar, İngiltere, Fransa ve Almanya'
dan, geçen gün bir sözlü soru münasebetiyle 
Başbakanın; silâhsız, cephanesiz, talimsiz, terbi
yesiz bırakıldığından şikâyet ettiği ordumuz için 
aldığımız silâhlarla Merkez Bankasından tesis 
ettiğimiz altın ihtiyatı gibi mevzulara taallûk 
eden kredilerin bakiyelerinden ibaret bulunmak
ta idi. 

O devirde teşkil, olunan altın ihtiyatı mev-
zuubahsedilen dış borçları yalnız başına karşı
lamaya yetecek miktarda bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hulasaten arz edelimki, Türk okonomisi bu 

gün bir buhran içindedir. Realiteyi olduğu gi
bi kabul etmek tedbirlerin başında gelir. Bu
nun için buhran içinde dediğimiz ekonomimi
zin kısa bir tablosunu çizelim : 

1. — Ziraatte ve sanayide istihsal tehlikeli 
bir surette aksamıştır. Zirai ve sınai makine 
yedek parçaları ve bâzı hammaddeler ithal edi
lemez olmuştur. Boş duran, fasılalı çahşan 
veya birgün durması mukadder fabrikaların 
ve hareketsiz kalan traktör ve biçerdöğerlerin 
adedi günden güne artmaktadır. 

2. — Nakliyat faaliyetleri altüst olmuştur. 
Lâstik ve yedek parça kıtlığı yüzünden motor
la müteharrik nakil vasıtalarında çalış,amıya-
cak durumda olanların sayısı gün geçtikçe 
artmakta, nakil ücretleri mütemadiyen yüksel
mektedir. 

3. — Dış ticaret daralmakta, açıklar bü
yümektedir. Hükümet hesapsız borçlanmalarla 

| istikbale ait imkânlarını peşinen sarf etmiş 
i olduğundan âtide de bir ışık görünmüyor. 
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4. — Para ve kredi politikası enfslâsyoncu 

olmakta devam etmiştir, ve etmektedir. 
5. — Bu buhran iç ticarette mal kıtlığı, pa

ra değerinin düşmesi ölçüsüz fiyat artışları ve 
hayat pahalılığı şeklinde tecelli etmektedir. 

Bu beş noktada hulâsa edilen durum bir 
iktisadi buhran tablosudur. Bu durumdan 
Türkiyenin iktisadi bünyesi değil tamamen 
hükümet mesuldür. Hesapsız, programsız, kısa 
görüşlü bir politika zaten başka bir netice 
veremezdi. Devamlı surette ikaz ettiğimiz hü
kümetin bu buhranı belki de 15 güne kadar 
zail olacak bir geçiei sıkıntıdır diye umumi 
efkâra ilân ettiğini hatırlıyoruz. Demek ki, 
bu hükümet nereye gittiğini bilemiyordu. 

Acaba bugün durumu anlamış mıdır? Baş
bakanın 29 . I 1956 günü yaptığı beyanat bu 
bakımdan dikkate değer. Yıllarca tekrarladığı
mız tedbirlerin nihayet Başbakanın ağzından 
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da işitildiğini görmekle memnun olurken bu 
prensiplerin tarafımızdan ileri sürüldüğü zaman 
kendilerince alaya alındığını işte bugün acı 
acı hatırlamamak mümkün olmuyor. 

Bu ıslahat prensiplerini muhalefet istemişti, 
tehilkeyi gören bütün vatandaşlar istemişti. 
Fakat, bunların ilânı ancak Amerikan Heye
tiyle müzakerelerin ihtiyaçlarına istinadettiği 
dikkatten kaçmamaktadır. 

Biz demokratik bir surette mesuliyetini 
kabul etmiyen bugünkü hükümetin bir ıslâhat 
programı tatbik edebileceğine inanıyoruz. 

Hususiyle hükümetin bu beyanattan sonra
ki icraatını ve huzurunuza getirdiği bütçeyi bu 
ıslahat taahhütlerine uygun telâkki etmiyoruz. 

Derin saygılarımla. (Sağdan, alkışlar) 
REÎS — Oturuma on beş dakika ara veriyo

rum. 
Kapanma saati : 18,03 

mm* 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 18,28 

REİS — Refik Koraltan. 

KÂTİPLER: İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
adına Ekrem Alican, buyurun. 

HÜRRIYET PARTÎŞÎ MECLÎS GRUPU 
ADINA EKREM ALlCAN (Kocaeli) — 1956 
yılı bütçe gerekçesi : Muhterem arkadaşlar; Hür
riyet Partisinin Meclis Grupunun 1956 yılı büt
çe lâyihası üzerindeki görüşlerini izaha başlama-t 

dan evvel, bu lâyihayı Yüksek Meclise takdim et
mek üzere Hükümetin hazırlamış olduğu gerek
çe hakkındaki mütalâalarımızı beyan etmek iste
riz. 

Bütçe gerekçeleri, bütçeler kadar mühim birer 
malî vesikadırlar, bütçelerin hazırlanmalarında 
hâkim olması gerekli vuzuh ve samimiyet pren
siplerinin, bu bütçelerin millî ekonomi içerisin
de işgal ettikleri mevki, hakiki mânasiyle, tâyin 
ve tesbit edecek olan gerekçelerin hazırlanma
sında da hâkim olması lâzımgeleceği şüphesizdir. 

Peşinen şu hususu ifade edelim ki, 1956 yılı 

bütçe gerekçesi, bu mânada bir millî vesikanın ta
şıması zaruri; ciddiyet ve ağırbaşlılıktan tama
men uzak, yalnız arzu edilen hâdiseleri, yalnız ar
zu edilen rakamları, birbirleriyle alâka ve mü
nasebet tesisine dahi lüzum görmeden, gayri va
zıh ve gayrisamimî bir surette bir araya getir
miş bir propaganda vesikasından başka bir şov 
değildir. 

Gerekçeyi baştan sona kadar okumak imkâ
nını bulmuş olan arkadaşlarımız, ihtiyar edilen 
üslup tarzından, takibedilen metottan, vardığı
mız bu hükmün sıhhat derecesi hakkında elbet te
reddüde mahal kalmıyacak şekilde kanaat sahibi 
olmuş bulunmaktadırlar. Buna rağmen her türlü 
mülâhazaları bertaraf etmek maksadiylo birkaç 
müşahhas delili huzurunuza getirmek isteriz. 

Fiyat hareketlerine gerekçede yer verilmemiş 
olmasının sebebi : 

Gerekçenin ikinci sahifesinden itibaren mem-
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lekelimizin ekonomik hâdiseleri tetkik ve tahlile 
tâbi tutulmaktadır. Bir iktisadi politikanın umum
ini veçhesini tâyinde başta gelen unsurlardan 
biri şüphesiz fiyat hareketleridir. Böyle bir tet
kik ve tahlil safhasında ya fiyat hareketlerinden 
bahsetmemek, bir şahsın hüviyetini tesbit eder
ken, isminden bahsetmemek kadar gayritabiî, 
gayrieiddî bir harekete tevessül etmek demektir. 
Hususiyle bugün memleketimiz ekonomisinin baş
ta gelen ıstırap mevzularından biri, son iki yıl 
zarfında fiyatlarımızda meydana, gelen âni yük
selme hadisesidir. 

Programında dahi bu mevzua husûsi bir ehem
miyet atfedip alacağı kanuni tedbirlerden bah
seden ve Büyük Millet Meclisine sevk ettiği bir 
kanun lâyihasiyle fiyat yükselişlerini önlemek 
için, suçlulara 30 seneye kadar hapis cezası isti-
yen Hükümet, mevzuun asli karakteri olan eko
nomik veçhesinin müzakere ve münakaşa oluna
cağı bütçe gerekçesinde, nedense, sükûtu tercih 
etmiş bulunmaktadır. 

Hükümet yeni kurulduğu için bu mevzuun 
gerekçeye konulması nasılsa unutulmuştur, de
meye de imkân yoktur. Zira bu gerekçe birçok 
kısımlariyle yalnız mâna itibariyle değil, ifade 
ve cümle mutabakatlerine varıncaya kadar eski 
yıllar gerekçelerinin 1956 yılı nüshasıdır. O ge-
rekçelerde ise; fiyat hareketlerine, oldukça ge
niş mukayeselerde yer verilmiş bulunmaktadır. 
Şu halde, 1956 gerekçesini eski gerekçelerde 
kopye etmiş olan kalemin aldığı hususi emre 
uyarak bu hususu sansüre tâbi tuttuğunu ifa
de etmekte bir mahzur olmasa gerektir. 

Fiyat hareketlerinin hükümet nezdindeki 
itibarlarını kaybedip bu menkûbiyete uğramala
rının acaba sebebi nedir*? Sayın hükümete hâ
kim zihniyet hepimizce malûmdur. İnsanlar onu 
medih ve sena ettikleri müddetçe nasıl itibara, 
takdir ve tebcile lâyık iseler, hâdiseler de onun 
lehinde işledikleri müddetçe üzerlerinde durul
maya, tetkik ve tahlile tâbi tutulmaya lâyıktır
lar. Aksi istikamet hâdiselerin dahi menfi zih
niyetlerin ifadesidir. O halde üzerlerinde neye 
durulsun t 

Bakın, hâdiseler lehte işlerken sabık Maliye 
Vekili Hasan Polatkan 1952 bütçe nutkunda bu 
mevzua ne şekilde temas etmekte idi. «Halkımı
zın zaruri ihtiyaç maddelerinden pek çoğunu 
mühim fiyat yükselmelerine mâruz kalan mem
leketlerden ithal ettiğimiz halde ithalât eşya-
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smırı müstesna fiyatlarında vukua gelen bu yük
selmelerin dahilî piyasa fiyatlarımıza aksetme
mesi veya umumi fiyat muvazenesi içinde çok az 
tesir göstermesi, ancak alman müspet tedbirler 
ve takibolunan isabetli politika sayesinde müm
kün olabilmiştir.» 

Bu paragrafın; bugünün iktisadi realiteleri 
karşısında ufak bir iki kelime tadili ile aşağıki şe
kilde okunması lâzımgeldiğini kabul etmiyecek her 
hangi bir arkadaşımızın mevcudolabileceğini 
tahmin etmiyoruz : 

«Halkımızın zaruri ihtiyaç maddelerinden 
pek çoğunu mühim fiyat gerilemelerine mâruz 
kalan memleketlerden ithal ettiğimiz halde, 
ithalât eşyasının menşe fiyatlarında vukua ge
len düşmelerin, dahilî piyasa fiyatlarımıza ak
setmemesi ve umumi fiyat muvazenemizin sü
ratle bozulmakta devam etmesi alman menfi 
tedbirler ve takibolunan isabetsiz politikadan 
doğmuştur.» 

Bugün hakikat bu değil midir? Bunun böyle 
olduğu hükümetçe de çok iyi bilinmektedir. Ve 
sırf bu sebeple bu mevzuu gerekçeli olmak sı
fat ve imtiyazını kaybetmiş bulunmaktadır. Bir 
mebus arkadaş Bütçe Komisyonunda Sayın Ma
liye Vekilinden bu noksanlığın sebebini sordu. 
Aldığı cevap : «Konjonktür dergisi fiyatlara ait 
rakamları çok gsniş bir şekilde yayınladığı için 
gerekçeyi ayrıca işgale lüzum görmedik,» şek
linde idi. 

Sayın vekil bu cevabı verirken birkaç nok
tayı unutur gözükmektedir. Konjonktür dergi
si Ekonomi ve Ticaret Vekâletinde bu mevzu ile 
meşgul hususi bir servis bulunmasına rağmen 
son bir yıl içinde nedense intişar etmemiştir. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FAH
RETTİN ULAŞ (İstanbul) — Çıktı. 

EKREM ALİCAN (Devamla.) — Evet, son 
günlerde aldık, geçen senenin rakamlarını oku
duk. Eski yıllarda bu dergi muntazaman intişar 
ettiği halde, fiyat hareketlerine gerekçelerde ge
niş yer verilmiştir. 

Gerekçe konjonktür dergisi gibi bir istatis
tik bülteni değil, iktisadi hâdiseleri rakamların 
ışığı altında tetkik ve tahlil eden ilmî bir vesi
kadır. 

Bu izahlar ve delillerimizin inkârı kabil ol-
mıyacak derecede sarahatle meydana çıkardığı 
bir hakikat vardır. O da, fiyat hareketlerine, 
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gerekçede yer verilmemiş değil, yer verileme
miş olduğu hakikattir. 

Filhakika dünya fiyatlarının istikrar buldu
ğu ve hattâ gerilemelere başladığı 1954 yılı ba
şından itibaren fiyatlarımızın mâruz kaldığı 
anormal yükseliş seyri artık hiçbir tevil ve tek 
taraflı tefsire tahammülü olmıyaeak derecede 
takibedilen iktisadi politikanın iflâslı ifadesin
den başka bir şey değildir. îşte hükümetin ge
rekçeyi Meclise takdim ederken ifade etme
ye dilinin bir türlü varmadığı hakikat budur. 

Millî gelir rakamlarının tek taraflı tetkik 
ve tefsirleri ; 

Gerekçede yapılan millî gelir mukayeseler, 
ni tetkik edenler, meselelerin tek taraflı tetkik 
ve tahlili mevzuunda da enteresan müşahadeleı 
de bulunmuş olacaklardır. 

1950 yılından bu yana ve bilhassa 195:] yılı 
sonuna kadar millî gelirimizde mühim artışlar 
olmuştur. Bu memlekette bu hakikati inkâr et
mek, düpedüz vakıalara aykırı konuşmak de
mektir, Ama mukayeselerimizi yaparken de in
saflı ve dürüst olmak mecburiyetindeyiz. Bilhas
sa, bir devlet vesikasında, bu bakımdan en ufak 
şüphe ve tereddüde mahal vermiyeeek derece
de objektif kalmaya mecburuz. 

Son 10 sene içerisinde, memleketimiz 1949 ve 
1954 yıllarında iki defa kötü ziraat yılı geçir
miştir. Bu itibarla 1946 - 1950 devresiyle, 1951 
- 1954 devresinin gayrisâfi millî istihsal muka
yeselerini yapanlar, bu iki yılın taşıdıkları bu 
hususiyeti göz önünde tutmak mecburiyetinde
dir. Gerekçenin IV ve V nci sayfalarında bu 
mukayeselere tahsis olunan satırları tetkik eden 
arkadaşlarımızın bir noktaya dikkatlerini çek
mek isteriz. Mukayeseler daha çok 1949 rakam-
lariyle 1953 rakamları arasında yapılmaktadır. 
Yukarda da arz ettiğimiz gibi, 1949 yılı 1946 -
1950 devresinin en kötü ziraat yılı, 1953 yılı da, 
1951 - 1954 devresinin en müsait ziraat yılıdır. 
Şu halde gerekçeyi kaleme alan zihniyet, tek 
taraflı hareket etmeği peşinen tasarlamış ve ka
lemini ona göre hareket ettirmiş olmaktadır. 
Aynı zihniyeti, ters istikamette harekete getire
cek olursak, yine gerekçedeki millî gelir rakam
larını ele almak suretiyle ve meselâ, 1948 ve 
1954 yıllarını esas kabul ederek, bakiri nasıl 
makûs neticeleri çıkarmak imkânını bulabiliriz. 

Tek taraflı mukayeseleri hükümet görüşü-
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nün aksi istikamette yaparsak alacağımız neti
celer : 

1948 yılının ziraat gelirleri yekûnu 4 691,4 
milyar liradır. 

Bu rakamı 1948 yılındaki köylü vatandaş 
nüfusuna, nispet ettiğimiz takdirde; 1948 yılın
da köylü nüfusu başına isabet eden zirai geli
rin 315 lira olduğunu görürüz. 

Aynı esaslarla 1954 yılında köylü nüfusu 
başına isabet eden geliri tesbit ettiğimiz takdir
de, miktarın 7 lira noksaniyle 308 lira olduğu 
meydana çıkar. 

Diğer taraftan 1948 yılının 10 067. milyar
lık umumi mill^ gelir rakamına nazaran 4.691,4 
milyarlık zirai gelir, % 46,6 nispetindedir. 1954 
yılının 13 099,8 milyarlık umumi millî gelir ra
kamına nazaran, 5 169,0 milyarlık zirai gelir 
ise, % 39,5 nispetindedir. O halde 1948 yılma 
nazaran 1954 yılında hem köylü nüfusu başına 
isabet eden gelir de, hem de nüfusumuzun % 
70 küsurunu temsil eden köylümüzün umumi 
millî hasıla içindeki gelirleri nispetinde tenez
zül meydana gelmiştir. 

Esasen 1948 yılından 1954 yılma, köylü nü
fusumuzda vâki artış nispeti % 15 ten fazla ol
duğu halde, İstatistik Umum Müdürlüğünün 
neşrettiği 18 numaralı bültenin 93 ncü sayfa
sında da görüleceği üzere ziraat geliri endeksi
nin, bu zaman içerisinde, ancak % 10 nispetin
de artmış olması da bu mütalâalarımızı teyidet-
mektedir. 

Sayın Menderes 1949 bütçe konuşmasında, 
nüfusumuzun % 80 nini teşkil eden köylü ve 
çiftçi kütlesinin geliri yekûnunun, umumi gelir 
içerisinde sadece % 44 ünü teşkil etmesinden 
şikâyet ediyordu. Şimdi biz 1944 ün gayrimüsa-
it neticelerini ele alıp Menderes hükümetleri % 
44 nispetini de % 39,5 a düşürmüşlerdir. Bina
enaleyh, ziraat sektörünü daha da ihmale uğ
ratmışlardır, diyebilir miyiz? 

Meselenin esası : 
Memleketimizin zirai bünyesi henüz istikra

ra kavuşmadığı, tabiî şartların mutlak tesirin
den kurtulamadığı için, mevcut rakamları tek 
taraflı neticeler çıkarmak maksadiyle, arzumu
za uygun bir şekilde seçmeye kalkarsak; bu çe
şit makûs neticeleri elde etmek imkânına her 
zaman sahibolabiliriz. Bu şekilde hareket, şüp
hesiz, mütalâalarımızın ciddiyetini azaltıcı, ka-

- 3 3 7 -



t : 39 20.2 
leme aldığımız vesikaların ilmî değerini küçül
tücü rol oynamaktan başka bir netice vc"rmcz. 

Zirai istihsal randımanlarında verilen yan
lış rakam : 

Şimdi bir diğer noktaya temas edeceğiz : 
Yine gerekçenin VII nci sayfasının ortasın

da; 
Mühim bir kuraklığa mâruz kaldığımız 1954 

yılında, hububat istihsalinde hektar başına ran
dımanın 969 kilo olduğu ve bu istihsal vasati
sinin 1946 - 1950 seneleri vasatisinden yüksek 
bulunduğu ifade olunmakta, bu suretle kurak
lığa rağmen hububat istihsalinde hektar başına 
verimin, eski yıllara nazaran artırılmış ol
masının, zirai bünyemizde vukua gelen te
beddülün bir delili olduğuna ehemmiyetle işaret 
edilmektedir. Eğer verilen rakam hakikat 
olaydı, bu rakam üzerine bina edilen fikre iti
raz etmek kimsenin aklından geçmezdi. Fakat 
burada ele alman hektar başına 969 kiloluk ran
dımanın hakikatle alâkası yoktur. Ve hakikat 
ifade olunanın tam aksidir. 

Zira, aynı sayfanın üstüne konulmuş olan 
tarla mahsullerinin ekiliş sahası, istihsal ve ran
dımanlarına ait cetveldeki rakamları tetkik 
edecek olursak, 1954 yılı hububat hektar ran
dımanının, denildiği gibi 969 kilo değil, 854 ki
lo olduğunu görürüz. Şu halde aradaki fark 
1954 yılının değil, 1946 - 1950 yılları vasatisi
nin lehine ve hektar .başına 60 kilodur. 

1950 bütçesi dolayısiyle yapılan Meclis mü
zakerelerinde, o zaman Demokrat Partinin söz
cülüğünü yapan bugünün Hükümet Reisi, arz 
ettiğimiz misallere müşabih bâzı resmî beyan
lar hakkında; 

«Resmiyetin inandırıcı tesirinden faidelen-
mek suretiyle beyana kalkışanlara cevap ver
mek güç değildir. Bu gibi beyanların resmîlik 
ciddiyeti ve mesuliyet duygusu ile kabili telif 
olmadığını ilk önce söylemek isteriz.» diyordu. 

Kendilerinin altı yıl evvel mahkûm ettikleri 
bir zihniyet hakkında bizim, bugün ayrıca hü
küm vermemize elbette lüzum yoktur. Biz bu 
çeşit hareketlerin, resmîlik ciddiyeti ve mesuli
yet duygusu ile kabili telif olmadıklarının bi
linmiş olmasına rağmen, tekrar edilmekte bu
lunduklarına, sadece işaretle iktifa etmekteyiz. 

1956 bütçesinin malî hüviyeti : 
Gerekçenin taşıdığı karakter üzerindeki ma

ruzatımızı böylece telhis ettikten sonra 1956 
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bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki müta
lâalarımıza geçiyorum. 

Sözlerime 1956 bütçe lâyihasının, içinde bu
lunduğumuz 1955 yılı bütçesi ile umumi bir mu
kayesesini yapmak suretiyle başlamak isterim. 

Hükümetçe Büyük Millet Meclisine takdim 
edilen 1956 yılı bütçesi 900 879 445 lirası yatı
rımlar, 2 349 977 095 lirası cari masraflara 
aidolmak üzere ceman 3 250 856 540 liralık tah
sisatı ihtiva etmektedir. 

Muvazenei Umumiye kanun lâyihasının 2 nci 
maddesine bağlı B cetvelinde gösterilen dev
let varidatı tahmin yekûnuları da aynı miktar
da olduğuna göre İ956 yılı devlet bütçemiz, bir 
tek lira dahi fazlalık veya noksanlık olmamak 
üzere kuruşu kuruşuna denk olarak bağlanmış 
bulunmaktadır. Bu denkliğin sadece kâğıt üze
rinde meydana getirilmiş zahirî bir muvazene
den ibaret bulunduğunu, ileriki mâruzâtımız 
meydana çıkaracaktır. 

Bütçe Komisyonu, bütçenin kendisine tevdi 
olunduğu Aralık ayı ortasından Şubat ortasına 
kadar devam eden iki aylık tetkik ve müzake
releri sonunda hükümetçe getirilmiş olan rakam
lara 22 milyon liralık bir ilâve yapmış bulun
maktadır. Bütçe Komisyonu raporunun ifade 
ettiği zihniyette hükümet gerekçesinin ifade et
tiği zihniyet dışında bir yenilik müşahede et
mediğimiz için bu komisyonun raporu üzerinde 

' ayrıca durmaya lüzum görmüyoruz. 
1955 yılı bütçesinin ceman 2 940 727 274İT 

ralık tahsisat yekûnuna nazaran 1956 yılı büt
çesi ceman 310 129 262 liralık bir artış ifade 
etmektedir. Bu artışın 23 520 504 lirası yatırım 
tahsislerine, 286 608 758 lirası da cari masraf
lar tahsislerine isabet etmektedir. 

Şu halde 1956 yılı bütçesinin nominal rakam
larında 1955 yılma nazaran yatırımlarda s% 2.7 
ve cari masraflarda % 14 nispetinde bir artış 
müşahede edilmektedir. 

Cari masraflarda vâki artışın asgari bir he
sapla 200 milyon lirasını bütçenin ikinci kısım 
masraflarına yani personel tahsislerine 1956 yı
lında yapılan zamlar teşkil ettiğinden, cari mas
rafların nominal rakamlarındaki hakiki artış 
miktarı 86 milyon liradan ibarettir. 

Bu rakamın geçen yıl cari masraflar yekû
nuna nispeti, yani nominal rakamlardaki haki
ki artış miktarı % 4,2 dir. 
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Bütçelerin reel rakamlarının mukayesesi : 
Bu mukayesemizi, bir yıl içerisinde toptan 

eşya fiyatları ve geçinme .endekslerinde vâki, 
asgari % 12 nispetinde fiyat artışlarım dikkat 
nazarına almak suretiyle yapacak olursak 1955 
ve 1956 bütçeleri reel rakamlar durumunun 
şöyle olduğunu tesbit ederiz. 

Yatırımlar : 
1955 
1956 

1955 lehine fark 

Cari masraflar : 
1955 
1956 

1955 lehine fark 

877 358 941 
804 356 648 

73 002 293 

2 063 368 337 
1 919 622 406 

143 745 931 

Bu mukayesemizden çıkan açık netice; 1956 
bütçesinin yatırımlar ve âmme hizmetlerinin 
idare masrafları ve daire hizmetleri kısımlarına 
ayrılan tahsisler yekûnunda, 1955 yılına naza
ran, iki yüz yirmi milyon liraya yakın bir nok
sanlığın mevcudolduğudur. Bu noksanlığın nis
pet olarak ifadesi; yatırım tahsislerinde % 8,3 
ve idare masrafları ve daire hizmetleri tahsis
lerinde % 7 dir. 

Bilhassa 1954 yılı başından itibaren mem
leketimiz ekonomisinde meydana gelen geniş 
fiyat artışları, bu suretle, devlet bütçemizin ik
tisadi karakterine tesir etmeye başlamış, 1953 
yılma kadar bütçelerimizde meydana gelen in
kişaflar geriye doğru bir istikamet almaya baş
lamıştır. 1956 bütçemiz bu bakımdan kendisin
den evvelki iki bütçeden daha karakteristik bir 
şekilde gerilemeyi meydana çıkarmış bulunmak
tadır. 

Makûs neticelerin sebebi : 
İktisadi ilerlemeyi, bütçe politikasını yalnız 

büyük rakam kalabalığı addeden hükümet zih
niyeti devam ettiği müddetçe, içerisine girdiği
miz bu fasit daireden çıkmamız imkânı mevcud-
olmıyacaktır. 

Devamlı fiyat artışlarını durdurmak, bütçe
lerinizi istikrara kavuşturmak istiyorsak, her 
şeyden evvel âmme iştira gücünün en büyük 
kısmını teşkil eden devlet bütçelerini ekonomi-

.1956 C : 2 
mizin takati hududuna indirmek mecburiyetin
deyiz. 

Varidat tahminlerinin mütalâası : 
Bütçenin varidat kısmının tahminlerine ge

lince ; 
Varidat bütçemiz, yukarda da ifade ettiği

miz gibi, geçen yılın 2 789 060 001 lirasına mu
kabil % 16,6 fazlasiyle 3 250 856 540 lira ola
rak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

1955 bütçesinin 2 789 milyarlık tahminleri
nin bütün konjonktür ilerlemelerine ve yıl için
de tekel maddelerine yapılan zamlara rağmen 
tahsilat ile realize edilemiyeceği anlaşılmakta
dır. Merkez Bankasının Hazineye açtığı kısa va
deli avanslarda bu yıl müşahede edilen geniş 
ilerlemeler de bu hususu teyidetmektedir. 

Hal böyle iken 1956 varidat bütçesinin; ta
hakkuk ettirilemiyen 1955 tahminlerine naza
ran beş yüz milyon liraya yakın % 16,6 nispe
tinde fazlalıkla tahmin edilmiş olmasında ilmî 
bir isabet bulmaya elbette imkân yoktur. 

Esasen yapılan tahminlerde kullanıldığı ifa
de olunan zatî takdir usulünün ne derecelere 
kadar keyfî takdir haline getirilmiş olduğunu, 
bu tahminleri tetkik etmeye vakit bulan arka
daşlarımız görmüş olacaklardır. 

Bu şartlar içerisinde hazırlanmış 1956 büt
çesine, bütçede samimiyet prensibine sadık bir 
zihniyetin eseridir, demek imkânını bulamadığı
mızı ifade etmek isteriz. 

Bütçenin heyeti umumiyesinin ifade ettiği 
mânayı, iböylece belirttikten sonra, büyük masraf 
grupları itibariyle, taşıdığı değer üzerinde 
kısaca duralım : 

Büyük masraf grupları itibariyle 1956 büt
çesi ve daha evvelki yıllar bütçelerinin mu
kayesesi : 

Devlet bütçelerinin, mahiyetleri itibariy
le ayniyet ifade eden birtakım masraf grup
ları bakımından, kısımlara ayrılmış bulunma
larının yegâne sebebi; bütçe tetkikatmı ko
laylaştırmak hükümetlerin birbirini takiben 
getirdikleri bütçelerin yekdiğerine nazaran 
taşıdıkları hususiyetleri meydana çıkarabil
mektir. 

Bütçelerin bu yönden, tetkik ve tahlille
rini kolaylaştırmak vazifesi de bunları Yük
sek Meclise takdim eden hükümetlere aittir. 
Hükümetler bu vazifelerini bütçe gerekçele
rimde yapmak mecburiyetindeidrler. 
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Gerekçeyi tetkik eden muhterem arkadaş

larımız, kolayca müşahede etmiş olacaklar
dır ki, gerekçede 1956 bütçesiyle konulan 
tahsislerin, bütçemizin tertibine uygun bir 
surette, yekûnlar itibariyle mukayese ve tah
lillerine tesadüf edebilmek imkânlarından mah
rum edilmişlerdir. 

Gerekçeden, meselâ 1957 yılında işletil
meye açılacağı ümidedilen bir cam ve soda 
fabrikasının istihsal edeceği pencere camı ve 
sodanın miktarını öğrenmemiz mümkündür. 
Fakat devlet bütçemizin umumi tahsisler 
yekûnunun nekadarmın personel ^masraflarına, 
neikadarınm idare masraflarına, neikadarınm 
daire hizmetlerine ayrılmış olduğunu, rakam
ların geçmiş yıllar bütçelerindeki rakamlarla 
mukayeseleri neticelerinin neler olduğunu 
bu gerekçeden öğrenmenize imkân yoktur. 

Gerekçe; tertip ve tanzimlerinde takib-
dilen usuller tamamen meçhulümüz olan bir
takım rakam üstel eriyle doldurulmuşeur. Ama, 
liiç olmazsa bunların yanında, bütçenin esas 
tertip ve taksimine göre tanzim olunmuş üs
teleri bulmak imkânı, maalesef, mevcut değil
dir. Hükümet, her halde, mebus arkadaşları
mızın bu rakamları birer birer arayıp bulmak 
ayrı ayrı döküm yapmak ve bu suretle bütçe 
ile istisnalarını artırmaDarına imkân vermek 
gibi hayırhahane bir maksatla hareket etmiş 
olacaktır. 

Personel masraflarında durum : 
Bizim yaptığımız hesaplara göre, 1956 dev

let bütçesinin personel masrafları ve harcırah
lar yekûnu bir milyar dört yüz elli milyon 
lira civarındadır. Bu miktar 1956 bütçesinin 
tahsisat yekûnunun % 45 ni teşkil eder. 

Demokrat Partinin muhalefet yılları büt
çe sözcüsü, bu günün Başvekili, 1950 bütçesi
nin yani eski iktidarın son bütçesini tenkid 
ederken şu şekilde konuşmakta idi : 

«Masraflarda vâki 110 küsur milyon lira
lık artışın 60 milyon lirası özlük haklarıdır. 
Bugün özlük hakları devlet bütçesinin % 44 
ünü teşkil etmektedir. Bunun mânası bürokrasi 
çukuruna gittikçe daha ziyade gömülmekte 
olduğumuzdur. 

Bürokrasiye karşı mücadele silâhlarının en 
tesirlisi Devlet hizmetlerinin rasyonalizasyonu-
dur. Bu mevzuda partimizin mütemadi tenkid ve 
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ikazlarına rağmen hiçbir netice elde edilemediği 
görülüyor.» 

Yine dünün sayın muhalefet sözcüsünün, 
bugünün Başvekilinin sık sık tekrarladığı bir 
söze göre; kişi ikrarı ile ilzam olunur. 

Yukarıki sözlerin söylendiği tarihten itiba
ren tam altı senelik bir zaman ğeçmiştn-. Bu 
zamanın beş sene dokuz ayı, bu sösle.i sarf e;!en 
insanın Başvekilliğine ve mensubolduğu parti
nin iktidarına tesadüf etmiştir. 

Gelen 1956 bütçesinde personel masraflarının 
bütçede ifade ettikleri nispet; o zamanın % 44 
ünden az değil hattâ fazladır. 

Bahis buyurdukları rasyonalizasyon mevzu
unda ise bugüne kadar en ufak bir teşebbüste 

I bulunmadıkları gibi, önümüze getirdikleri büt
çenin gerekçesinde bu meseleyi bahse değer 
olarak telâkkiye dahi lüzum görmemişlerdir. 

Acaba Hükümet, bize, bugün Devlet kadro
larını işgal edenlerin adedine dair her hangi 
bir istatistiki malûmat verebilir mi? Bu mevzu 
gerekçede yer alan, teferruatın teferruatı birta
kım meseleler kadar dahi ehmmiyetli değil mi
dir ki, üzerinde durulmak ihtiyacı hissolunma-
mıştır. 

1951 bütçesi müzakere edilirken Hükümet, 
personel masraflarında 1950 yılma nazaran do
kuz milyon liralık indirme sağlandığını ve her 
yıl meydana gelen 58 milyon liralık artışlara 
(dur) dediğini ifade etmiş ve bu muvaffakiyeti 
dolayısiyle hepimizin def atla bravolariyle kar
şılaşmıştı. O zaman bütçenin personel masraf
ları yekûnu altı yüz küsur milyon lira idi. Bu
günkü miktar iki mislinden de fazladır ve bu
na rağmen personel kadrolarını işgal edenler, 
emekli, dul ve yetimler geçim imkânsızlıkları 
içerisinde devamlı ıstırap çekmektedirler. Umu
mi kadroları işgal edenlerin *adedi, yıldan yıla 
vâki artışlar hakkında elimizde ihzai malûmat 
olmadığı için, her vekâletin bütçesine eklenen 
müstahdem kadrolarına ait D cetvelleri üze
rinde kısaca durmak isteriz. 

Bâzı daireler tarafından, bu cetvellerin de, 
sırf mevzu hüküm ve usullerin yerine getiril
mesi maksadiyle gelişigüzel bir şekilde, bütçe
lerine ekledikleri, yekûnların yapılmasına, muh
telif yıllar artış veya eksilişlerinin sebepleri 
hakkında gerekçelerde izah verilmesine lüzum 
görülmemesinden anlaşılmaktadır. 

1956 bütçesi ile istenen D cetvelleri kadro-
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lan yekûnu 1955 yılma nazaran ceman 2 164 
fazlası ile, 1955 yılının 32 591 adedine mukabil 
34 775 adedini bulmaktadır. Bu miktar bir yıl 
zarfında müteferrik müstahdemler adedinde 
% 7 nispetinde bir artış ifade eder. 

Mevzuu vekâletler itibariyle ayrı ayrı tet
kik ettiğimizde; bâzı vekâletlerin müspet isti
kamette çalıştığını ve bu çeşit kadroları artırıcı 
temayül yerine kadrolardaki personelin daha 
yüksek ücretlere geçirmek suretiyle terfih et
mek ve adedi müstakar tutmak yolunu tercih 
ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Ziraat ve Maliye Vekâletlerimizi bu yolda ça
lışan vekâletler olarak huzurunuzda takdirle 
anmayı bir vazife bilirim. Filhakika Ziraat Ve
kâleti bütçesine ekli D cetvelinde kadrolar ade
dinin 1956 yılında 55 aded azaltılmış olduğunu 
görüyoruz. Maliye Vekâletimiz de, bir kısım 
kadrolarda tasarruflar yapmış buna mukabil 
hizmetin gerektirdiği 34 aded yeni kadro ihdas 
etmiş bulunmaktadır. 

Bunun yanında; Hariciye, Nafıa, Ekonomi 
ve Ticaret vekâletlerimizin bu çeşit kadroların
da hizmetle alâkasını tesbit etmek imkânsız de
nilebilecek artışlar müşahede olunmaktadır. 

Nafıa Vekâletimizin 1955 yılında D cetve
linde mevcut 175 kadrosuna 1956 yılında 107 
yeni kadro ilâve etmiş bulunması ve bu mikta
rın 54 adedinin merkez teşkilâtına aidolması 
bilhassa dikkate şayandır. Bu masraf grupu 
hakkındaki mâruzâtımızı bitirirken, bütçemizin 
olduğu kadar, idari bünyemizin ıslah ve ikmali 
için d'e, devlet hizmetlerinin rasyonalizasyon ve 
reorganizasyonunun mutlak ve âcil bir zaruret 
halini aldığını ifade etmek isteriz. 

Yatırım tahsislerinin neler olduğu : 
Diğer masraf gruplarından yatırımlar kıs

mına ayrılan, 900 küsur milyon liranın, reel de
ğer itibariyle, 1955 bütçesine nazaran ifade ettiği 
kıymeti yukarda arz «etmiştik. 

Bu mevzuda üzerinde durulacak bir diğer 
nokta da, yatırımlar kısmında yer alan tahsisle
rin, yatırım kelimesinin ifade ettiği, istihsali ar
tırıcı mâna ile kabili telif olup olmadıkları husu
sudur. Bu mevzuda da, bugünkü Hükümet Reisi
nin 1950 anlayışı ile mutabık bulunmaktayız. 
Filhakika Menderes 1950 bütçe konuşmasında, 
yatırımlar tâbirinin ifade ettiği mânadan ne an
ladığını şu sözleriyle ifade ediyordu : 

«Yatırımlar faslının yükseltilmesini memnu-
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niyetle karşılıyoruz. Ancak bu fasılda yer aİan 
tahsisatın, hakikaten yatırımlar tâbirinin çerçeve
si içine girebilecek işlere ve yerlere tevzii şarttır. 
Halbuki bu fasılda görülen masraflardan bir 
kısmının istihsali artırmaya masruf olmayıp, 
daha çok mevcudun idamesine yarar neviden ol
dukları sathi bir tetkik ile anlaşılıyor. Alelade 
tamirler, iktisadi olmıyan yapılar ve tesisler, 
hattâ istihsal gayesiyle alâkası olmıyan istim
lâkler bu fasla sokulmuştur. Bir kısım yol tamir 
ve bakım masrafları bile bu fasılda yer almış
tır.» 

1950 yılında yatırım tâbirini bu mânada an-
lıyanlar, bugün 1956 yılında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine takdim ettikleri altıncı bütçe
lerine meselâ Şehzade Medresesi onarımı, Seyit 
Battalgazi manzumesi onarımı, hariçte satınalı-
nacak sefarethane ve konsoloshane bina ve ar
saları bedellerini ve hattâ yıllarca tenkid mev
zuu yaptıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasına yaptıkları tahsisleri yatırım addetmek
tedirler. 

Yatırımlar, personel masrafları, devlet borç
ları ve yardımlar çıkdıktan sonra, devletin cari 
âmme hizmetlerinin görülmesine muhassas idare 
masrafları ve daire hizmetleri bölümlerine ayrı
lan miktarlar bakımından 1956 bütçesinin, 1955 
bütçesine nazaran daha az imkânlara sahiboldu-
ğu meydana çıkmaktadır. 

Son bütçelerimizin taşıdıkları ekonomik ka
rakter : 

1956 bütçemizin ana hatları üzerindeki izah
larımız burada neticelenmiş bulunmaktadır. Bu 
izahlardan da anlaşılmış olacağı üzere, bütçele
rimiz 1954 yılından itibaren, nominal rakamlar
da vâki ilerlemelere rağmen, memleket ekonomi
sinde işgal ettikleri mevki bakımından yapıcı 
karakterlerini her gün biraz daha kaybetmekte
dirler. 

Neticenin bu şekli almasında, hükümetin ta-
kibettiği iktisadi politikanın büyük tesiri şüp
hesizdir. Bu tibarla bundan sonraki izahlarımız, 
takibedilen iktisat ve para politikası üzerine 
inhisar edecektir. 

Takibedilen iktisadi politika ve aksak ta
rafları : 

îhzai malûmat kifayetsizliği ve hükümetin 
mevzua alâkasızlığı : 

Mevzua girmeden evvel, istatistik rakamları-
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mız hakkında bir iki noktaya temas etmek iste
riz. 

îhzai malûmatın ekonomik hâdiseler hakkın
da sarih ve objektif kanatlere varabilmekte ta
şıdığı büyük ehemmiyeti izaha lüzum yoktur. 
Memleketimizin bugün içinde bulunduğu şart
lar bu çeşit tamamlayıcı bilgileri, bilhassa zaruri 
kılmaktadır. 

İstatistik Umum Müdürlüğümüz vazifelerini 
hüsnü ifa hususunda belki elinden gelen gayreti 
sarf etmektedir. Fakat bugün memleketimizde 
ekonomik hâdiseleri devamlı olarak takibedip, 
tetkik ve tahlillerde bulunmak istiyenler başlı
ca iki müşkülle karşılaşmaktadırlar. 

Bunlardan biri istatistik bültenlerinin uzun 
teehhürlerle neşrolunması, diğeri de bu bülten
lerin kâfi malûmatı ihtiva etmemeleridir. 

Meselâ İstatistik Umum Müdürlüğünün neş
retmekte bulunduğu aylık istatistik bültenlerin
den en sonuncusu olan 20 numaralısı, bundan 4 
ay evveline yani Ekim 1955 ayma ait bulun
maktadır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından neş
redilen Konjonktür Dergisinin birkaç gün evvel 
elimize geçen en son nüshası ise 1955 yılının ilk 
üç ayma ait rakamları ihtiva etmektedir. 

Bu bültenlerde aktüel ekonomik hâdiseler
den, meselâ yatırımlara dair her hangi bir ma
lûmat bulmanıza imkân yoktur. Devlet ve hu
susi sektör ne gibi yatırımlar yapmaktadır, bun
ların finansmanı ne şekilde sağlanmaktadır, ka
pasiteler ve istihsal rakamları nelerdir? Bu ve 
bunlara mümasil çeşitli malûmatı kül halinde 
bulabilmek için, bugün müracaat edebileceğiniz 
bir vesika mevcut değildir. 

Bu mevzudaki aksaklıklar son zamanlarda 
azalacağı yerde artmaktadır. Biz, meselenin ta
şıdığı büyük ehemmiyete bu suretle işaret et
mekle iktifa ediyoruz. Alâkalıların da aynı ihti
yacı hissedip gerekli tedbirleri alacaklarını 
ümit ve temenni ederiz. 

Kalkınma dediğimiz hareketin nasıl baş
ladığı : 

1950 yılından bu yana işbaşında bulunan 
hükümetlerin takibettikleri kalkınma hareket
lerinin «memleketi topyekûn kalkındırmak» 
şeklinde ifade edilen ana prensibine, her za
man ifade ettiğimiz gibi, esas itibariyle mu
tabık olmamaya elbette imkân yoktur. 
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Bu kalkınmanın; iktisadi bünyemizin ana 

kaynağı olan ziraat söktöründen başlaması 
gerektiği hususunda da hiç kimsenin şüphesi 
bulunmadığı muhakkaktır. 

1950 hükümeti bu işe girişirken peşinen 
yapılmış program, plân ve hattâ hesaba malik | 
değildi. Kafasında bir tek fikir vardı, mem- s; 
leket yıllarca ihmal edilmiştir. İktisadi bün- { 
ye hayatiyetten mahrum ve hareketsiz bira- / 
kılmıştır. Bu bünyeyi harekete getirmek için ! 
ilk hızı vermek zaruridir. O halde eldeki bü- / 
tün imkânları toplayıp iktisadi kalkınmaya / 
sevk etmek lâzımdır. ' 

Maksadın tahakkuk ettirlmesi için daha / 
evvel alnıması gerekli ekonomik ve idari ted
birler, ileride karşılaşılması mielhuz müşkül- ' 
ler düşünülmeden, bu fikir tatbik sahasına ko- , 
nulmuş kreşi, ithalât, destekleme, yatırım ha
reketleri hergün âdeta bir çığ gibi artırılarak 
memleketin bütün imkânları seferber edilmiş
tir. 

T95)Q„- J953 yılları arasında tabiî şartların 
fevkalâde müsait gitmesi, dünyadaki Kore 
konjonktürü, dış yardımlar gibi faktörler de 
seferber edilen maddi güce yardımcı rol oy
nadığından 1953 yılı memleketimiz ekonomi
si için müstesna bir yıl olmuştur. 

Filhakika 1953 yılı istatistiklerini tetkik 
ettiğimiz zaman millî gelir, istihsal, ithalât 
ve ihrcaat rakamlarında bu hakikati açıkça 
müşahede ederiz. 

1953 ü takibeden yıllarda meydana gelen 
makûs neticeler : 1953 yılını takibeden yıllarda 
müsait şartların devam etmemesi, onalî imkân
larımızın azalması, dünyada fiyatların geriye 
dönüş temayülleri göstermeye başlaması, ma
liyetlerimizin hergün biraz daha yükselmesi, 
fiyatlarımızın- dünya fiyatlarının aksine bir 
seyir takibetmeye başlaması hükümet için 
mühim tehlike işaretleri olmak gerekirdi. 
Hükümetin yanlış yolda yürümek hususunda 
dikkate şayan ısrar ve temerrüdü : 

Fakat bu tehlike işaretlerine rağmen, Hükü
met, daha evvel alışageldiği dağınık usullerden 
dönmek lüzumunu hissetmemiş, malî kifayetsizlik
lerini Merkez Bankasının fevkalâde kaynaklarına 
daha fazla el atmak suretiyle telâfiye çalışmış, büt
çelerini yüksek rakamlarla bağlamak merakına 
kapılarak enfilâsyonist hareketleri bu yoldan 
da sürüklemiş, ifa edemediği dış taahhütlerine 
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seyirci kalmış, yapilan_bütün ikaz ve tenkidlere 
rağmen inanılmaz bir ısrar ve temerrütle yanlış. 
politikasında devam etmiştir. r 

Son iki yıl zarfında tabiî şartların da ziraa-
timiz*için elverişli gitmemesi neticesinde, bugün 
memleketimiz ekonomisi bir duralama - gerile
me devresine - girmiş bulunmaktadır. 

Memleketimiz gibi ekonomik durumda asırla
rın ihmalini taşıyan bir memleketin kalkınma 
hamlesinin, kolayca ve hiçbir sarsıntıya mâruz 
kalmadan tahakkuk ettirilebileceğine elbet inan
mak imkânı yoktur. Bu itibarla bu kalkınma sıra
sında enfilâsyonun tesirlerinden tamamiyle ma
sum kalabilirdik iddiasında değiliz. Bizim; Hü
kümetin iktisadi politikasında tenkidettiğimiz ta
raf kalkınma hareketini bir türlü plânlı ve hattâ 
hesaplı bir şekilde tanzime yanaşmaması, menfi 
şartların doğmaya, bunların mahsus tesirleri açık
ça görülmeye başlamış olmasına rağmen, politi- j 
kasında ıslah edici tedbirleri almamakla ısrar et- j 
mesi ve hâdiselerin menfi tezahürleri karşısında ] 
âdeta bir mucize bekler duruma girmiş olması- \ 
dır. 

Mütalâaların hâdiseler ve rakamlarla ispatı : 
Şimdi Yüksek Heyetinize bu müşahede ve ka

naatlerimizin, rakamlara ve hâdiselere müstenit 
delillerini vermek isteriz. 

Ekonomimizin ziraat sektörü, 1950 yılında ik
tidar değişikliği olur olmaz geniş krediler, ziraat 
aletleri ve makineleri ile teçhiz olunmuş, gerek
tiğinde yüksek fiyatlarla himaye edilmiş ve bin-
netice 1953 yılında gayrisâfi millî hâsılamızda zi
raat gelirleri yekûnu 1948 fiyatları ile 14,5 mil
yarlık umumi millî gelir içerisinde 6,5 milyara 
yaklaşmıştır. Fakat 1953 ten sonra meydana ge
len menfi şartlar içerisinde, 1954 yılında zirai 
hâsıla kolayca 1951 in aşağısına düşerek beş mil
yar yüz küsur milyonda kalmıştır. 

Zirai kalkınmada destekleyici fiyat politika
sının, geniş istihsal kredilerinin teknik cihazlan-
manın tesirleri şüphesizdir. Ama bu hareketler 
devamlı ,bol, ucuz ve kaliteli istihsal, emin dış 
pazar imkânları ile beraber yürütüldükleri, mem
leketin malî takatini, dış tediye gücünü tahribe-
dici istikamette seyretmedikleri müddetçe ekono- i 
mik tedbirler vasfım taşırlar. j 

Bizde olduğu gibi fiyat teşviklerinin ve kre- ; 
dilerin büyük kısmı ile enfilâsyona istinadetmesî, . 
kredilerin tamamen istihsal istikametinde olma- i 
sı imkânlarının sağlanmamış bulunması, bir 
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hamle halinde memlekete sokulan yüzlerce mar
ka ziraat alet ve makinlerinin arkasının getirile
memesi ve hattâ yedek parça ihtiyaçlarının dahi 
temin edilemez hale girmesi, kalkınmayı' ilk hız 
halinde kalmaya ve zamanla bu hızdan büyük 
mikyaslarda kayıplara uğramaya mahkûm eder. 

Bugüne kadar bu maksat için milyarlar tu
tarındaki imkânlarımızı tahsis etmiş bulunmak
tayız. Hep bildiğimiz gibi yalnız Toprak Mahsul
leri Ofisinin bu mevzuda Merkez Bankasına borç
landığı miktar, 6571 sayılı Kanunla mahsuba 
tâbi tutulan 550 milyonla beraber, bir milyar li
ranın üstüne çıkmış bulunmaktadır. 

Bunun yanında Ziraat Bankasının yalnız zi
rai istihsalimizi teşvik edici mahiyette olması 
gereken kredileri de bir buçuk milyar lira civa
rındadır. 

Harcanan milyarlar sonunda elde ettiğimiz 
netice : 

Büyük kısmı Merkez Bankası kaynaklarına 
istinadeden şu milyarlar sonunda, zirai bünye
miz, acaba lâyıkı ile istifade sağlamış ve artık bu 
nispette teşvik ve desteklemeden kendisini müs
tağni kılacak bir duruma erişmiş bulunmakta mı
dır? 

Bu sualimizin cevabını bütçe gerekçesinin 7 
nci sahi fesindeki «tarla mahsullerinin ekiliş saha
sı, istihsal randımanları» cetvelinden kolayca çı
karmak mümkündür. 

Ekiliş sahaları hakikaten yıldan yıla artış
lar kaydetmektedir. 1953 yılı sonuna kadar, 
hektar başına istihsal miktarlarında da bilhas
sa hububatta şayanı şükran artışlar kaydolun-
muştur. Fakat 1953 yılı sonundan itibaren hek
tar başına verim miktarlarında müşahede ettiği
miz durum, bize zirai bünyemizin asli veçhesini 
açıkça göstermektedir. 

1953 yılında, büyük gayretler sonunda hek
tar başına 1 295 kiloya çıkmış bulunan hubu
bat randumanı, 1954 yılında bireden bire 854 
kiloya düşmüştür. 1934 yılından bu yana, bu 
miktar yıllık vasatilerin en düşüğüdür. 1955 
yılının muvakkat rakamı da inşirah verici ol
maktan uzaktır. Çünkü bu miktar da 1934 -
1938 yılları vasatisinin aynıdır. Pamuk istih-
salindeki hektar başına randuman ise 1950 den 
bu yana hiçbir yıl 1950 vasatisini bulamamış
tır. 

O halde bu memlekette zirai bünyeyi müs-
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takar bir hale getirmek, tesadüflerin, tabiî şart
ların tesirlerinden kısmen olsun vikaye edebil
miş olmak bakımından henüz müspet bir netice 
almış değiliz. Memleketin iktisadi ve malî poli-

/ / / tjkasmı çeşitli müşkülâta sokmak pahasına har-
' . canan milyarlar, yalnız ekilîş sahalarında bir 

miktar artış sağlamış bulunmaktadır. 
Maliyetlerimizin yüksekliği karşısında müs

tahsili yeni desteklemelerle korumak mecburi
yetinde kalabiliriz. 

Bunun yanında maliyetlerimiz dünya mali
yetleri ile mukayese edilemiyecek derecede yük
selmiştir. Müstahsili ayakta tutabilmek, ekiliş 
sahaları genişlemesini idame ettirebilmek, hulâ
sa zirai bünyemizi bir buhrandan koruyabilmek 
için bugünkü fiyatları düşürmek imkânından 
külliyen mahrumuz. Hattâ müstahsıllarımızm 
maliyet yükselişlerinden dolayı uğradıkları müş
külâtı önlemek için, mevcut fiyatlardan yer 
yer doğmaya başlıyan şikâyetleri ve kredilerde
ki noksanlıkları telâfi etmek gibi bir vaziyetle 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bugünkü fiyatlarla dahi, yıllık vasati 1,5 
milyon tonluk bir mubayaa programı tatbik 
edilse, Toprak Mahusulleri Ofisinin her yıl, as
gari, iki yüz milyon liralık bir zararı göze al
mış olması lâzımdır. 

Bu zararların ise, borcu, Merkez Bankasının 
her hesabından başka bir hesabına nakleden 
mahsup kanunlariyle karşılanamıyacağı şüphe
sizdir. 

Paramızın dış değerini düşürmek mecburiye
ti hâsıl olabilir. 

Bütün istihsal mekanizmamızın, bilhassa ih
raç mallarımızın müşterek derdi olan bu maliyet 
yüksekliği ve dünya fiyatlarına intibaksızlık 
hâdisesi bizi, ihraç imkânlarımızı artırabilmek 
için birgün, paramızın dış değeri üzerinde yeni 
bir intibak yapmaya zorlayabilir. Mevzuun bu 
bakımdan da ehemmiyet kazandığı ve şimdiden 
gerekli tedbirlerin alınmasını zaruri kıldığı aşi
kârdır. 

İhmal edilen ziraat geliri kaynaklarımız : 
Elde mevcut son istihsal ve bilhassa ihracat 

rakamlarına göre, memleketimizin büyük zirai 
varlığı olan hayvancılığımızın, son yıllarda lâ
yık olduğu şekilde inkişaf ettirilemediği hattâ 
gerilemelere mâruz bırakıldığı anlaşılmaktadır. 
Ormancılığımızın içinde bulunduğu durum ise 
hepimizin malûmudur. 
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Zirai sanayie ehemmiyet verilmesinin yerin

de olduğu : 
Zirai ekonomimizi geliştirmek için, hüküme

tin zirai sanayie ehemmiyet vermesini memnu
niyetle karşılamaktayız. Yalnız bu mşvzuun 
münhasıran şeker sanayiine teksif edilmiş bu
lunmasında mutlak faide mülâhaza etmeye el
bette imkân yoktur. Hayvancılık, bağcılık, mev-
vacılık, sebzecilik, su mahsulleri ve orman mah
sullerimizin değerlendirilmesi mevzuunda da hü
kümeti şeker sanayiine verdiği ehemmiyetle mü
tenasip ehemmiyetin verilmesi gerektiğine inan
maktayız. 

Şeker sanayiinin kuruluşunda ekonomik re
alitelerin Ibâzan ihmal edildiği: 

Diğer sanayiin kuruluşunda olduğu gibi şe
ker sanayiinin kuruluşunda da bâzı hallerde 
ekonomik realitelerin gözden uzak bulundurul
duğu anlaşılmaktadır. 

Bu mevzuda uzun boylu 'mütalâa beyanına 
lüzum görmiyere!k, iktisadi Devlet Teşekkül
leri Umumi Heyeti adına Türîdye Şeker Fab-
rikaBarı Türk Anonim Şirketinin 1954 yılı mu
amelâtını tetkik etmiş olan heyetin raporundan 
aldığımız bir pasajı Yüksek Heyetinize okumak
la iktifa (edeceğiz. 

«Eskişehir fabrikasının saha 'bakımından, 
bilhassa Kütahya fabrikasının kurulması ve Bi
lecik mınltaJkasınm Adapazarı fabrikasına dev
redilmiş olması sebebiyle, 1954 yılında sıkın
tılı bir duruma düşmüş olduğu görülmektedir. 
Normal olarak 100 gün çalışarak 270 - 280 bin 
ton pancar işlemesi icaJbeden fabrika, diğer 
fabrika bölgelerinden de elde ettiği miktarla 
birilikte ancak* 77 gün çalışarak 202 192 ton 
pancar işTiyebirmiştir. 1955 faaliyetleri ise 69 
günde 174 232 tonlufk bir kampanya ile 1954 
yılı neticelerinin de dununda 'bulunmaktadır. 
Yeni kurulan Kütahya fabrikasının Eskişehir 
fabrikası aleyihine bir netice tevlidettiği ve 
Adapazarı'na devredilmiş bulunan Biledik mm-
takasınm Eskişehir'e iadesinin durumu kısmen 
ıslah edebileceği anlaşılmaktadır. Bu hal yeni 
kurülacalk fabrikalarda zirai istihsal sahaları
nın iktisadi imkân ve ölçüler içinde ve birbir
lerine zarar iras etmiyecek sekilide ve fabrika 
kapasitelerine göre ayarlanması lüzumunu or
taya koymaktadır.» 

Ekonomimizin diğer istihsal kollarının arz 
ettiği durum : 
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Millî ekonomimizin ziraat sektörü üzerinde

ki bu uzun izahlardan sonra ekonomimizin di
ğer istihsal kolları üzerinde de durmak 'isteriz. 

E'lde mevcut bütün jmJtân^nn^Merkez Ban
kasının^ normal ve fevkalâde ıkaynaklarrnın; 
plânsız, programsız ve hattâ hesapsız dahi bü-
tün^stihsal kollarında topyekûn seferber edil
miş !bulumması bir muvalkkat.zamaıı için elbet
te müspet neticeler tevlidedecekti. Nitelkim 
1950 - 1953 devresine ait istihsal ve ihracat ra
kamlarımızı tetkik ettiğimizde kaydedilen de
vamlı artışları kolayca müşahede ederiz. Bü
tün mesele bu artışların malî ve ekonomik bün
yeyi, hattâ içtimai bünyeyi tahribetme pahası
na elde edilen ârizi artışlar mı, yoksa malî ve 
ekonomik bünyeyi takviye eden bünyevi artış
lar mı olduğunu tâyin ve tesbit edelbillmefetedir. 

İstihsal artışları ekonomik bünyemizi tahrip 
pahasına mı, yoksa takviye ederek mi elde 
olundu ? 

1953 yıh'nı taikibeden yıllarda devlet bütçe
sinin, devlet borçlarının, dış ticaret açılkları-
nın, ihracatımızın, istihsal miktarlarımız ve 
istihsal maliyetlerimizin, toptan eşya fiyatları 
ve geçinme en'deksllerinin, ta'k'ibettiklieri seyir 
bu suale cevap verme imkânlarımızı kolaylaş
tırmış bulunmaktadır. 

1954 ve 1955 yılları maden istihsal gerile
meleri : 

Bütçe gerekçesinin VIII nci sayfasındaki 
madenler istihsallerini muhtevi cetveli tetkik 
etmeye fırsat bulmuş arkadaşlarımız, linyit 
hariç, başlıca ve bilhassa ihraç metaı madenile
rimiz istihsal rakamlarındaki 1954 yılı durala
ma ve hattâ gerilemelerini müşahede etmiş ola
caklardır. Elde mevcut 1955 rakamları da bu 
temayülü tejddetmektedir. Yine gerekçenin 
VIII nci sayfasmdalki maden istihsal endeksini 
.tetkik edersek 1953 yılında 1948 istihsal mik
tarlarına nazaran % 174.1 e çıkmış olan endek
sin 1954 ve 1955 yılında % 150 civarına düştü
ğünü görürüz ki, bu da yukarıki mütalâaları
mızın resmî delilini teşkil eder. 

Bütçe gerekçelerinde her yıl tekrar edilen 
maden istihsal sahalarına yapılmış olan yatırım
ların, zirai, istihsal sahalarında olduğu gibi ne
ticelerini kısa zamanda verecek yatırımlar ol
madığı, yakın bir istikbalde bu yatırımların da 
büyük neticelerinin alınmaya başlıyacağı yolun
daki iddialara rağmen, 1953 yılma kadar de-
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vam etmiş olan inkişafın birden bire aksine bir 
seyir takibetmeye başlamış olması, üzerinde du
rulmaya değer bir mesele olsa gerektir. Çok mü
him maden ihraç metalarımızdan ikisini teşkil 
eden bakır ve krom istihsal ve ihraç rakamları
mızın 1954 ve 1955 yıllarında irae ettikleri men
fi. durum dikkate şayandır. 

Sınai istihsallerimizin durumu : Sınai istih
sal endekslerimiz devamlı artışlar ifade etmek
le beraber; Devlet sektörüne ait sınai tesislerin 
çeşitli, kollarını teknik ve idari murakabeden 
geçiren Yüksek Murakabe Heyetinin raporları
nı tetkik ettiğimiz zaman bu istihsal şubelerinin 
teknik kapasitelerinin elverdiği nispette ran-
tabl çalışma imkânlarından mahrum kalacak 
derecede maliyet yükseklikleri, finansman im
kânsızlıkları, iptidai madde, işletme malzemesi 
ve kuvvei muharrike kifayetsizlikleri içerisinde 
bulunduklarını müşahede etmekteyiz. Bunun 
neticesinde de 1953 yılma kadar kaydedilmiş 
bulunan inkişaflar bu yılı takibeden yıllarda 
yavaş yavaş geriye doğru kayma alâmetleri 
göstermektedirler. 

Birçok iktisadi devlet teşekkülü sene başın
da mevcut ihtiyaçlara ve tesislerin normal ka
pasitelerine göre hazırladıkları yıllık iş prog
ramlarını bu sebeplerle tahakkuk ettirememek
tedirler. Bunun için de programlar sene içeri
sinde mevcut vaziyete göre çeşitli tadillere mâ
ruz bırakılmakta ve bu suretle programla istih
sal arasında büyük farklar mevcudolmadığı ka
naati yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Normal kapasitelerinin altında çalışan ikti
sadi devlet teşekkülleri : 

Bu mevzuda 1954 yılma ait birkaç tipik mi
sali zikretmek isteriz : 

I - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1954 
yılında ihtiyaç maddelerinden bilhassa dış mem
leketler menşeli olanlarını tedarikte karşılaştı
ğı imkânsızlıklar dolayısiyle adı geçen yıla ait 
106,4 milyon liralık imalât programının ancak 
% 50,6 sini yani 54,07 milyon liralık kısmnı ta
hakkuk ettirebilmiştir. 

II - Selüloz sanayii müessesesinde 3 200 ton
luk saman sellülozu kapasitesine muktbil, 1954 
yılında iptidai madde noksanlığından ancak 
1 900 tonluk istihsal yapılabilmiştir. 

III - Paçavra selülozu tesisleri kapasiteleri
nin ancak % 36,33 ü nispetinde ç alışabilmişi er
dir. 
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IV - Selüloz sanayii müessesesi için Muraka

be Heyeti raporunda aynen şöyle denilmektedir: 
«Kâğıt ve karton mamullerine olan talep ve 

tehacümün çok artmış olduğu bir devrede, 1954 
yılı imalât programında kapasiteden, geçen se
ne fiilîsinden ve hattâ programından daha az is
tifade derpiş edilmiş olmasının sebebi anlaşıla
mamıştır.» 

Sivas Çimento Fabrikasmdaki karakteristik 
durum : 

V - Bu mevzuda çok daha karakteristik bir 
misali Sümerbank Sivas Çimento Fabrikasında 
görmekteyiz. Bu müessesenin 1954 muamelâtını 
tetkik etmiş olan Yüksek Murakabe Heyetinin 
raporunda şu cümlelere ve şu rakamlara tesadüf 
etmekteyiz : (1954 yılında kömür tedarikinde 
çekilen müşkülât dolayısiyle ehemmiyetli duruş
lar kaydedilmiştir. Bunun da istihsal kaybından 
gayrı verim üzerindeki menfi tesiri bedihidir.) 
Bu fabrikanın çimento fırınları 1954 yılı içeri
sinde çalışmaları gereken 17 520 saatin cereyan-
sızlık sebebiyle 329' saatini, kömürsüzlük sebe
biyle de 4 138 saatini çalışmadan geçirmişlerdir. 
Aynı fabrikanın çimento değirmenleri de yine 
1954 yılı içerisinde çalışmaları gereken 17 520 
saatin 829 saatini ceryansızlık, 3 339 saatini de 
kömürsüzlük sebebiyle çalışmadan geçirmişler
dir. 

Şu hesaba göre Sivas çimento tesisleri 1954 
yılında normal revizyonlar dışında; memleket 
ekonomisine tahsis edebilecekleri kapasitenin 
en az 4 te birini sırf kuvvei muharrike yoklu
ğundan dolayı âtıl bir şekilde geçirmiş olmak
tadır. 

Murakabe heyeti raporu cereyan kifayetsiz
liğinin Sivas Cer Atelyesi santralinden istifade 
etmek suretiyle tesisi kararlaştırılan irtibat hat-
tiyle kolayca giderilebileceğini ifade etmektedir. 
1953 yılında da 2 618 saatlik faaliyet dışı kal
maya sebebolan bu hâdisenin önlenmesi için ma
alesef tam iki yıl malzeme tedarik edilip hat çe-
kilememiştir. 

Sivas Çimento Fabrikası faaliyet dışı kalış
lar dolayısiyle 1954 yılında 190 000 ton olan 
programını 1953 yılının 178 000 tonluk istihsali
ne mukabil 156 000 tonluk istihsal ile kapatmak 
zorunda kalmıştır. Bu fabrikanın 1955 istihsal 
durumunun da aynı aksaklıklar içerisinde de
vam ettiği söylenilmektedir. Fakat, henüz eli-
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, mizde rakam ve vesika olmadığı için teferruatlı 
i bilgi vermek imkânına sahip bulunmamaktayız. 
| Yüksek Murakabe Heyeti raporlarında, bü-
j tün çekingen ve ürkek ifadelere rağmen iktisa-
! di devlet teşekküllerimizin mevcut sınai tesisle-
I rinin normal kapasiteleriyle çalışma imkânlarm-
| dan ne derece uzak bırakıldıklarını gösterir çe

şitli misalere raslamak mümkündür. 
i Hususi sektörün kayıpları : 
j Hususi sektörün bu mevzularda karşılaştık-
j l an müşkülâtı sarahatle ortaya koyacak her 

hangi bir resmî vesika maalesef memleketimiz
de mevcut değildir. Bu itibarla bu sahada misal
ler vermek imkânına sahip değiliz. 

Hükümet iktisadi devlet teşekküllerinin ihti
yaçlarını ekseriyetle tercihli muameleye tâbi 
tuttuğuna göre hususi sektörün uğradığı müş
külât ve bu müşkülâtın ekonomimize verdiği za-

j rarlar şüphesiz çok daha büyüktür. 
işte muhterem arkadaşlarım, senelerden beri 

plân, program, finansman diye üzerinde ısrarla 
durulan ve hükümetten tedbirleri alınması iste
nilen meseleler bunlardır. Bugün araz had bir 
şekilde meydana çıkmış ve bu meselelerin halli 
tamamen âcil bir mahiyet iktisabetmiş bulun
maktadır. 

Şimdi, ârazm, iktisadi hayatımızın diğer 
veçhelerinde tezahür eden şekillerinin mütalâa
sına geçeceğim : 

Dış ticaret işlerimiz : 
Yarış eden arap atı : 
iktisadi kalkınmanın başlıca hedeflerinden 

birisinin de memleketin dış tediye imkânlarını 
artırmak olduğu şüphesizdir. Hükümetin mesul 
eşhası girişilen iktisadi kalkınma dolayısiyle, 
her yıl bütçe müzakerelerinde ve çeşitli nutuk
larda memleketin dış ticaret hacminin günden 
güne artmakta olduğunu, dış ticaret açıklarımı
zın azalmakta bulunduğunu, ithalât ve ihracat 
rakamlarımızın âdeta yarış halinde iki atı tem-

j sil ettiğini, ihracatı temsil eden arap atının git
tikçe mukavemetini artırarak ithalâtı yakala-

j mak yolunda bulunduğunu, yakın bir zamanda 
S öne geçeceğini defatle ifade etmişlerdi. 
i Bu varışın halihazır durumu hakkında fi-
j kir edinebilmek için son yılların ithalât ve ih-
I racat rakamlarını gözden geçirmemiz icabeder. 

Memleketimizin 1947 yılından itibaren dış 
I ticaretini açıkla kapatmaktadır. Bu itibarla 
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.1.947" yılım, vereceğimiz rakamlarla mebde ola
rak kabul edeceğiz. 

Yıl 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

İthalât 
kıymeti 
milyon 
T. L. 

685.0 
770.1 
812.6 
799.9 

1.125.8 
1.556.6 
1.491.1 
1.339.4 
1.393.0 

thracat 
kıymeti 
milyon 
T. L. 

625.2 
551.0 
693.9 
737.6 
879.4 

1.016.2 
1.108.9 

937.8 
877.0 

Aleyhte fark 
milyon 
T. L. 

— 59.8 
— 219.1 
— 118.7 
— 62.3 
— 246.4 
— 540,4 
— 382.2 
— 401.6 
— 516.0 

1931 yılından itibaren dış ticaretimiz, 1946 
sonuna kadar yalnız bir yıl, 1938 yılında 49 
milyon liralık açıkla kapanmış, diğer yıllar dai
ma lehimizde neticelenmiştir. 1947 yılından 
1955 yılı sonuna kadar geçen 9 sene içerisinde 
ise, dış ticaretimiz devamlı olarak açıkla kapan
mıştır. Ceman 2 546,5 milyar olan bu açıkların 
459,9 milyon lirası 1947 - 1950 devresine, 2 086,6 
milyar lirası da 1951 - 1955 devresine isabet 
etmektedir. 

Birikmiş maddi kıymetlerimizin elden çıka
rılması, yapılan dış yardımların kullanılması, 
külliyetli dış borçlar yüklenilmesi, milyonlarca 
liralık dış ticaret borçlarının ödenmemesi ve 
bu suretle itibarımızın haleldar edilmesi paha
sına elde ettiğimiz istihsal kapasitesi ve istihsal 
bünyesini yukarda uzun uzun izah etmiştik, bu
rada da ihracat durumumuzun takibettiği seyir 
üzerinde kısaca durmak isteriz. 

Dikkat edilecek olursa bütçemizde, zirai is
tihsallerimizde, maden istihsallerimizde ve hat
tâ sınai istihsallerimizde müşahede olunan dura
lama, gerileme hâdiseleri aynen ihracat duru
mumuzda da kendisini göstermiş bulunmakta
dır. 

Hükümetin 1955 bütçesindeki mübalâağalı 
tahmini : 

1954 yılı bütçe gerekçesinde, hükümet Mec
lisin huzuruna, ihracat durumumuz ve ihraca
tımızın müstakbel inkişafı hakkında çok iyim
ser mütalâalarla gelmiş ve bizlere şu güzel müj
deleri vermişti : 

«1949 - 1950 devresinde 660 milyon 721 bin 
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liradan ihracatımız yekûnu, bugün 1952 - 1953 
devresinde 1 milyar 83 milyon 570 bin liraya 
yükselerek yüzde 66 bir artış kaydetmiştir. İçin
de bulunduğumuz 1953 - 1954 devresinde ise 
ihracatımızın 4,5 milyon tonu bulacağı ve ihra
cat gelirlerimizin de 1 400 milyon lirayı aşaca
ğı tahmin edilmektedir.» 

Hükümetin, bizleri o zaman çok sevindiren 
bu muazzam tahminlerine mukabil, 1954 yılında 
ihracatımız tonajı 2 155 binde ve ihracat ge
lirlerimiz 937 milyonda kalmıştır. 1955 yılında 
ise sükût daha şiddetli olmuş, ihracatımız 
tonajı 1 792 bin tonda ve ihracat gelirlerimiz 
877 milyonda kalmıştır. İthalât ile ihracatımız 
arasındaki açıklarda 1954 yılında 401, 1955 yı
lında 5.16 milyon liraya yükselmiştir. 

Devlet adamlarında bulunması lüzumlu ağır
başlılık ve ciddiyet : 

Muhterem arkadaşlar; devlet adamlarımıza, 
konuşurken, yazarken düşünmek mecburiyeti
ni, murakabemizle tahmil etmiyecek olursak, 
devlet idaresinin bir nevi açık artırma, taviz 
verme sanatı haline geleceğinde şüphe yoktur. 

İstikbal için verilen rakamlar elbet tahmine 
istinadedeeektir. Ama tahmin yaparken, resmi
yetin inandırıcılığından istifade ile alabildiğine 
mübalâğa yoluna sapmak Sayın Menderes'in 
vaktiyle dediği gibi devlet adamlığı ciddiyetiy
le kabili telif olmamak gerekir. 

Bir hükümetin yukarıki beyanındaki müba
lâğa nispetini, bugün hâdiselerin fiilî rakamla-
riyle ölçmek imkânını bulduktan sonra 1956 ge
rekçesinde bize tatlı tatlı anlatılan istikbale 
muzaf kalkınma hikâyelerine inanmamız ihti
mali elbet azalmaktadır. 

Bu memleketin 1954 yılındaki ihracat tona
jı 1 600 bin tondur. Aradan geçen 21 sene son
ra 1955 yılında bu miktar yalnız 100 bin ton
luk bir fark göstermektedir. 

Vaktiyle verilen mukavemet yarışı misalinin 
aksine olarak ithalâtımızla ihracatımız arasın
daki fark bilhassa 1953 yılından sonra her yıl 
daha fazla artmaktadır. Bunun sebeplerini ta-
kibedilen enflâsyonist, plânsız, hesapsız politi
kada aramak lâzımgeleceği şüphesizdir. 

Sakat ekonomik politikaya ihracat işlerimiz
de misal : 

Bu mevzuda da bir müşahhas misal vermek 
isteriz : 
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îhraeat istatistiklerimizi tetkik edecek olur

sak, vaktiyle en mühim ihracat kollarımızdan 
biri olan hayvan ve hayvan mahsulleri ihraca
tımızın son yıllarda nasıl gerilemeler kaydet
tiğini kolayca müşahade ederiz. Meselâ, 1949 
yılında sırasiyle aylık ihracat vasatileri 867 000, 
1 839 000 ve 960 bin lira olan büyük baş, kü
çük baş hayvanlar ve yumurta ihracatımız 1955 
yılının on ayı vasatisinde sırasiyle 442 bin, 401 
bin ve 374 bin liraya düşmüştür. Bu sukutların 
1949 yılından bu yana muntazam bir tempo ile 
bugünkü hadde kadar devam ettiği yine istatis
tiklerde ifadesini bulan bir hakikattir. O halde 
bu mevzuda ihmal ettiğimiz bir taraf bulunmak 
gerekir. 

Zirai kalkınmayı gelişigüzel kredi dağıtmak, 
buğdaya seyyanen 30 kuruş fiyat vermek, yüz
lerce tip 40 bin traktörü bir hamlede memleke
te sokuvermekle tahakkuk ettirebiliriz, dediği
miz için bu makûfi neticelerle karşılaşmış bulun
maktayız. 

Yalnız büyük ve küçük baş hayvanlar ve 
yumurta ihracatımızda 1949 yılma nazaran, 1955 
yılı rakamlarında 30 milyon liralık bir gerileme 
mevcuttur. Bunun takriben 500 000 ton ithal 
malı çimento bedeline muadil olduğunu düşü
nürsek uğranılan zararın taşıdığı ehemmiyeti 
takdir ederiz. 

Bu gerilemeler şüphesiz, milyonlarca liralık 
yatırımlar yapmak suretiyle bâzı sahalarda el
de ettiğimiz neticeleri bertaraf edici bir rol oy
namaktadır; arz etmek istediğimiz, bir tarafı 
jhya ederken diğer tarafı ihmal etmememiz ge
rektiği hususudur. Bunun da programlı bir ça
lışma ile tahakkuk ettirilebileceğinde tereddüd-
ölmasa gerektir. 

Para politikası, emisyon durumu: 
İktisadi hayatımızın çeşitli veçheleri üzerin

de mütalâa ederken para politikamız ve emis
yon hacmi üzerinde durmamaya elbette imkân 
yoktur. 

Yalnız 1955 yılındaki emisyon artışı geçmiş 
dört yıldaki artışa müsavi: 

22 Mayıs 1950 tarihinde 880 milyon lira olan 
emisyon hacmi yıldan yıla artışlar kaydederek 
25 . XI I .1954 tarihinde 1 474,1 milyon liraya 
ulaşmış ve geçen bir yıl zarfında bu miktar da 
beş yüz milyon liradan fazla bir tezayüde mâ
ruz kalarak emisyon hacmi 31 . XII . 1955 tari-
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hinde 2 008,3 milyon lirayı bulmuştur. Dikkat 
edilecek olursa yalnız 1955 yılındaki artış mik
tarının hemen hemen 1950 - 1954 devresinin dört 
yılında vâki olan artışlar yekûnuna tekabül 
ettiği kolayca müşahede olunur. 

Hükümetin emisyon artışlarının izahı ve ha
kiki sebepleri: 

Bu artış, 1956 bütçe gerekçesinin XXIII ncü 
sayfasında, daha evvelki yıllar izah şekline sa
dık kalınarak, iş hayatındaki bir senelik geliş
menin zaruri bir icabı şeklinde ifade olunmak
tadır. Demek ki, 19'55 yılı içerisinde 1950 -1954 
devresinin hemen tamamına tekabül eden bir iş 
hayatı gelişmesi vukua gelmiş bulunmaktadır. 

Bu izahın gerekçesinin Meclise verildiği ta
rihteki rakamlara nazaran, rakamla ifade ediliş 
tarzı da şöyledir: 

Merkez Bankasının bir senelik 
ticari ve zirai senetler proföyü 
artışı 166,7 milyon 

Toprak Mahsulleri bonolarının 
bir senelik artışı 301,0 » 

Yekûn 467,7 milyon liradır. Emisyondaki ar
tış ise, bu tarihte, 408,5 milyon liradır. O halde 
emisyon artışı henüz iş hayatındaki gelişmeyi 
dahi takibetmemiş bulunmaktadır. Demek ki, 
telâş edecek, meseleyi îzam edecek, hale para 
kıymetiyle alâkalı görecek ortada bir husus mev
cut değildir. Hattâ iş hayatındaki gelişmeyi ta-
kibedebilmek için daha bir miktar emisyon yap
mak lâzımdır. 

Acaba hakikat denildiği kadar basit midir f 
Ve bu hususu yıllardan beri tenkid edenler bu 
kadar basit bir hakikati görmemezlikten mi gel
mektedirler?. 

Gerekçeyi yazanlar da yazdıklarından emin 
gözükmüyorlar. 

Hükümetin bu bahisteki gerekçe izahlarını 
okuyan arkadaşlarımız, gerekçeyi yazanların da 
yazdıklarına inanmadıklarını gösterir, itirazlı, 
ürkek ifade tarzını şüphesiz görmüş olacaklardır. 
Buna rağmen, meseleyi açıkça ortaya dökebilmek 
için izahlarımızı uzatmak lüzumunu hissediyo
rum. 

Hakiki durumu biz izah edelim : Merkez Ban
kasının vaziyet cetvellerine nazaran bu bankanın 
açmış olduğu başlıca kredi kalemleri; Hazine 
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bonoları, Hazine kefaletini haiz bonolar, ticari 
ve zirai senetler, Hazineye kısa vadeli avans 
ve mahsuba tâbi matlubat hesaplarıdır. 

Banka, bu kredileri, evvelâ mevcut imkânla-
riyle karşılar; bu imkânları kifayet etmediği tak
dirde; ihtiyaçları bankmot ihracı suretiyle gider
meye çalışır. Merkez Bankası Kanununda bankı-
not ihracı hususunda her hangi bir plâfon tesbit 
edilmemiş olduğundan vâki kredi taleplerini 
frenliyecek yegâne uzuv bankanın idare meclisi
dir. îdare meclisi ise mutlak surette Hükümetin 
emri altında bulunduğundan bu salâhiyet binne-
tice Hükümete aidolmaktadır. 

İhtiyaçlar, bütçe gerekçesinde ifade olunduğu 
gibi, piyasanın gelişmesinden mütevellit ise emis
yon yoliyle dahi olsa, kısa vâde için verilen kredi
ler, bu vâdenin hitamında tekrar bankaya avdet 
edeceğinden vâki emisyonların kapatılması im
kânı daima hâsıl olacak demektir. 

Şimdi hakiki durumu kavrıyabilmek için, ya
ni açılan kredilerin ve bu yoldan yapılan emis
yonun hakiki piyasa ihtiyaçlarına tekabül edip 
etmediklerini anlıyabilmek için 1955 yılı sonunda
ki kredi kalemlerinden her birinin durumunu 
gözden geçirelim.: 

Bu yıl sonunda bu kredi bakiyeleri şöyle bir 
vaziyet göstermektedir : 

Milyon 

Hazine bonoları ve Hazine kefaletini 
haiz bonolar 1 399,5 
Mahsuba tâbi matlubat yani Toprak 
Mahsulleri Ofisinin eski yıllarda te
raküm etmiş ve 6571 sayılı Kanun
la bu hesaba nakledilen borçları 496,2 

Yekûn 1 895,7 

Aynı kalemlerin 1954 sonu bakiye
leri yekûnu 1 546,1 

349,6 

İktisadi ıdevlet teşekkülleri ve hazinen'n 
Merkez Bankasına bir yılda borçlandıkları 
miktarlar : 

Bir yılda 349.6 milyon liralık bir artış 
kaydedilmiş bulunmaktadır. Merkez Bankası
nın elimizde'ki Kasım 1955 bültenine nazaran 
bu artışlar bilhassa Etibank, Toprak Mahsul
leri Ofisi ve İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
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hazine • kefaletini haiz bonolarla temin etti
ği kredilerden meydana gelmiştir. 

Yalnız Etibankm 1955 yılı içerisinde bu ka
naldan çektiği miktar 176.5 milyon liraya 
varmış bulunmaktadır. 

Hazine kısa vadeli avans ve hazine bono
ları kalemleri yekûnunda da 1954 sonuna na
zaran 171.1 milyon liralık bir fark hâsıl ol
muş bulunmaktadır. 1955 bütçesi açığının bu 
yoldan kapatıldığı anlaşıldığından bu kredi
lerin 1955 malî yılı sonunda ödenmesi ihti
mali uzak olsa gerektir. Nitekim Merkez 
Bankasının en son elimize geçen 4 Şubat 
1956 tarihli vaziyet cetvelinde de Hazineye kı
sa vadeli avans miktarı 277 milyon liradır. 

Ticari senetler portföyündeki borçlar : 
Ticari ve zirai senetler portföyüne gelince; 

' münhasıran piyasanın kısa vadeli ihtiyaçları 
için kullanılması gereken bu kredi föyü de 
hükümetçe iktisadi devlet teşekküllerinin ya
tırım ihtiyaçları için geniş mikyaslarda kul
lanılmaktadır. 1955 yılı sonunda 1.209.1 mil
yonluk bakiye veren bu hesabın İşletmeler 
Vekilini a Bütçe Komisyonunda sorduğumuz bir 
suale verdiği bir cevaptan beş yüz milyona 
yakın kısmının Sümerbank, Etibank ve Tür
kiye Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi
ne aidoMüğu anlaşılmaktadır. Nitek'm Mer
kez Bankasının asıl piyasa ihtiyaçlarını ifade 
eden «diğer ticari senetler» hesabı 1,954 so
nunda 453.6 milyon liralık bir ba'kıye gösterir
ken 1955 yılının 10 ncu ayı sonunda kırk kü
sur milyon lira nöksaniyle 411.1 milyon lira
ya düşmüş bulunmaktadır. 

Bütün, bu mâruzâtımızla hazine ve iktisa
di devlet teşekküllerinin bütçe açığı ve yatı
rımlarının emisyon yoliyle karşılandığını, bu 
mevzuda bütçe gerekçesinde gösterilen mucip 
sebebin hakikati ifadeden uzak bulunduğunu 
izah etmeye çalıştık. 

Hükümet vaktiyle neler söylemişti : 
Dördüncü Menderes Hükümeti değişik kana

ate sahip değilse, İkinci Menderes Hükümeti ve 
Sayın Menderes muhalefette bulunduğu sırada, 
iktisadi devlet teşekküllerinin ve hazinenin bu 
çeşit finansmanına şiddetle muhalif bulunmak
ta idiler. Aşağıya aldığımız beyanları da bu hu
susu pek sarih bir şekilde teyidetmektedir. 

1953 bütçesinin müzakeresi dolayısiyle, o za-
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manm Maliye Vekili Sayın Hasan Polatkan, 
hükümetin, bu çeşit finansmalar hakkındaki fik
rini bize şöyle anlatıyordu : 

«Hükümetiniz enflâsyoncu bir politika taki
bi şöyle dursun, enflâsyoncu tesirlere meydan 
vermemeyi vazifelerinin başında addetmektedir. 
Hazine ve iktisadi devlet teşekküllerince 1950 
senesine kadar geniş mikyasta kullanılmış olan 
Merkez Bankası avanslarına son verilmesi. Eski 
yıllardan müdevver hazine kefaletini haiz bono
lar tutarının konsolide edilerek yıllık taksit
ler halinde ödenmesine karar verilmesi, bu hu
susta aldığımız tedbirler cümlesindendir.» 

«Maliyemizin kısa zamanda pek bariz neti
celer elde etmeye muvaffak olduğu konulardan 
biri de Hazine muamelelerimizin esaslı bir dü
zene kavuşturulmasıdır. 

Hazine muameleleri dediğimiz mevzuların 
mihverini tedavüldeki para miktarı ile doğru
dan doğruya alâkalı olan kısa vadeli Merkez 
Bankası avansları teşkil etmektedir. Bu avans
lar bildiğiniz gibi bütçe yılı içinde beliren ve 
bütçe denk ise yıl sonuna doğru kapatılması 
gereken avanslardır. Maliyenin kanuni salâhi
yete müsteniden aldığı bu avanslar devlet te
diyelerinin devlet gelirleriyle tevazününü te
min ettikleri ve yıl sonuna kadar ödettikleri 
için lüzumlu ve meşrudur. 

Ancak yıl bütçeleri sarih veya gizli açıklar
la tanzim edilirse, gelir tahsilatı sürat ve elas
tikiyetten mahrum bulunursa ve nihayet hazi
ne teşkilâtı yaptığı mühim işin mahiyet ve ne
ticelerini gayrimüdrik gevşek ve günlük ihti
yaçlara göre hareketi itiyadedinmiş ise, bu 
avanslar gittikçe büyür, itfa ümitleri o nispet
te uzaklaşır, tedavül hacmi ve para değeri ek
seriya bu ihtiyaçların seyrine bağlı kalır. Bu 
itibarladır ki ; millî paraların değeri ve gidişi 
hakkında fikir edinilmek için müracaat edilen 
endislerden en mühimmi, emisyon bankalarının 
hazineye yaptığı bu mahiyetteki avansların mik
tarı teşkil eder. Bu avansların hadleri geniş 
ölçülerle tesbit edilmiş, bu ölçüler sonuna ka
dar kullanılmış ve vakit vakit plâfon artırma
larına müracaat edilmiş midir? Millî paraların 
selâmeti hakkında varılan hükümler her yerde 
ve her zaman bu suallere verilecek cevaplarla 
pek yakından alâkalıdır.» 

Muhalefet sözcüsü iken Menderes neler söy
lemişti : 
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Bütçe açığının emisyonla kapatılması mev

zuunda da Sayın Menderes muhalefet yılında 
1950 bütçesi tenkidinde şöyle konuşuyordu : 
«Bütçe açığını, emisyonla kapatmak yolu ise, 
asla hatıra getirilmemelidir. Bir taraftan tasar
rufa riayet etmek, diğer taraftan normal gelir 
kaynaklariyle iktifa etmiye çalışmak yolu tu
tulacağına, vaktiyle en kolay, fakat çok hatalı 
bir politika olarak bütçe açıklarının emisyonla 
kapatılması pek zararlı olmuştur. Bu yüzden 
hayat pahalılığı artara'k büyük halk kitleleri 
içinde ıstıraplar doğurmuş, maliyetlerimiz ala
bildiğine yükselerek dünya pazarları ile müna-
sebetllerimiz güçleşmiştir. Tür'k parasına olan 

' itimat ve malî istikrar büs'bütün sarsılmak teh
likesine mâruz kallmıştır. Bunların önüne geç
mek: için emisyonun katı surdtte durdurulması 
icalbettiğine sanırız ki, hepimiz kanaat getirmiş 
bulunuyoruz.» 

Muhterem arkadaşlar, bütün aksaklıkların 
bağlantı noktası; bütün bu maruzatımızla Tür'k 
ekonomisinde bilhassa 1954 yılı başından itiba
ren zahir bir hal almaya başlıyan enflâsyonist 
temayüllerin, son yılda büsbütün artmış oldu
ğunu izaha çalıştık. Enflâsyonun yukarda sırala
dığımız m'üş 'Meri yanında, 'en karakteristik müş '-
iri olan fiyatlarımız, hükümetçe bütçe gerekçesin
den kovulacak derecede yükselmeler kaydetmiş-
bulunmak tadır. 

1948 yılma nazaran 1953 sonuma kadar sa
dece % 12 civarında kaydedilen artışlar, son 
iki yıl içerisinde geçmiş beş yıl artışının üç mis
linden fazlasiyle yüzde 150 ye yakın bir hadde 
varmışlardır. 

Hükümet ne ile meşgul? Takibedillen ikti
sadi politikanın, artık inkârı imkânsız sakatlı-
,ğını meydana vuran bu makûs neticeler karşı
sında zecri tedbirler alması be'klenen ve bu 
yolda ikaz edilen hükümet, son iki yıl içeri
sinde dünya ekonomisinin bizim gayritaıbiî eko
nomimize ayalk uydurmasını beklemekle vakit 
geçirmiştir. Hattâ ekonomimizin bu hale gel
mesinden âdeta dünya ekonomisini mesul gö
rür beyanlara, bütçe gerekçelerinde raslamak 
kabildir. 

Dünya ekonomisinin mesuliyeti : Elimizde
ki gerekçenin VIII nci sayfasından bu hususa 
dair tipik bir paragrafı .huzurunuzda okuya
yım : 

«Maden cevheri istihsalâtına gelince; krom 
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ve manganez gibi harlb sanayii ile alâkalı bir 
kısım maden ceviheri istühsalinde 1953 yılma 
nazaraın görülen azalmalar 1954 yılında bu 
cevherlerin ihracatında raslanan güçlüklerden 
ve âni fiyat tenezzüllerinden tevellüdetmekte-
dir ve tamamen dünya konjonktürünün menfi 
şartlarının zaruri bir neticesidir.» 

Şartlar dünyada normale, bizde menfiye 
•gitmektedir. Hükümetin bu hususu takdir et
mesi lâzımdır. Aksi halde ve istihsal ettiğimiz 
ihraç mallarını yüksek maliyetleri üzerinden 
satmakta ısrar edecek olursak bu malları ya 
hiç satamayız, yahut mukabilinde ancak Deka 
lastikleri, tfa kamyonları gibi evsafı malûm 
eşya ithal etmek suretiyle satmak imkânını 
bulabiliriz. (Sağdan, gülüşmeler). 

Alınacağı vadedilen son tedbirler : Hükü
metin, iktisadi politikasındaki hataları nihayet 
kabul ettiğini ifade' eder beyanlarına son günler
de Taslamaktayız. Bu hususu evvelâ yeni Ma
liye Vekili Bütçe Komisyonunda açıklamış, bi-
lâhara Anadolu Ajansına yaptığı bir beyanat
la Başvekil de bu açıklamaya iltihak etmiştir. 
Fiili ve hukuki tezahürler olmadıkça söylenen 
sözlerin kıymeti yoktur. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu, fiili ve hu
kuki tezahürlerini gördüğü anda bu politika 
değişikliğini elbette memnuniyetle karşılaya
caktır. Bnuun için de her şeydjen evvel _l<95<i_ 
bütçesinden işe başlamak gerektiğine inanmak
ta ve bu bütçenin en çok 2,5 milyar lira üzerin
den tevazün ettirilmesi gerektiği kanaatine 
salhip bulunmaktayız. Bu neticenin elde edile
bilmesini teminen 1955 yılı tahsislerine göre 
tanzim olunacak iki aylık bir bütçenin derhal 
taflbika konulmasını ve bu müddet zarfında 
yeni bütçenin hazırlanmasını zaruri görmek
teyiz. 

Bu ve bunlara ımümasil fiili ve kanuni ted
birler alınmadıkça ekonomik politikanın açık
lamalar ve beyanatlarla ıslah edilebileceği ka
naatinde değiliz. 

Dış kredi ümitleri : Hükümetin bu mevzu
da dayandığı bir nokta da, temin etmeyi ümdd-
ettiği bir dış kredidir. Müsait tediye şartları 
ile böyle bir kredinin biran evvel sağlanma
sı en halis temennimiz olmakla beraber bu çe
şit neticesi meşkûk kaynaklar dikkate alına
rak ekonomimize veçhe verilmeye çalışılması fik
rine şiddetle muarız bulunduğumuzu ifade etmek 
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isteriz. 1950 bütçe müzakerelerinde alınması 
ümidedilen bir kredi hakkında değil, temin edil
miş bir yardım hakkında bakın Sayın Menderes 
nasıl mütalâada bulunuyordu. 

«önceden hesap ve tasavvuru mümkün ol
madığına göre âdeta bir baht işi gibi mazhar 
olduğumuz bu yardımın (Marşal Yardımı) bir 
an için yokluğunu farz etmek, basiretsiz bir po
litikanın iktisadi ve malî durumumuzu nasıl bir 
çıkmaza ve çöküntüye götürmekte bulunmuş ol
duğunu açıkça görmek mümkündür.» 

Biz bu mevzudaki mâruzâtımızı, Menderes'
in bu sözlerinden daha iyi bitirebileceğimize 
kaani bulunmuyoruz. 

îdari bünyenin ıslahı ihtiyacı : 
Ekonomimizin yanlış yürütülmesinden .do

ğan müşkiller, son yıllarda, vatandaşlarımız 
için o derece ıstırap kaynağı olmağa başlamış
lardır ki, idari bünyemizin ezelî ıslahat ihtiyaç
ları, bu ıstıraplar arasında artık hatıra getirile
mez hale gelmiştir. 

Halbuki ekonomik bünyemizin ıslahı fikri
nin, idari bünyenin ıslahı fikriyle beraber yü
rüyebileceği, sağlam bir ekonominin her şeyden 
evvel sağlam bir idari bünyeye istinat etmesi 
gerektiği de şüphe götürmez bir hakikattir. 

Merkeziyetçiliğin bugünkü şekli : 
Bugün idari bünyemiz mutlak bir merkezi

yetçi sistemi her türlü bürokratik mahzurlarını 
nefsinde cemetmiş bulunmaktadır. 

Demokrat Parti hükümetleri zamanında mer
keziyetçilik yalnız idari bünyede kalmamış, hü
kümetin iç bünyesine kadar intikal ederek şah
si bir idare sisteminin her çeşit mahzuru bütün 
çıplaklığı ile meydana gelmiştir. ' 

1950 nin battal çarkı ne oldu? 
1950 yılının heyecan ve hamle âşıkları, o 

zamanki, sözcüleri Sayın Menderes'in tâbiri ile, 
battal çarkın hareketlerine sadece intibak et
mekle kalmamışlar, bütün idari bünyemizi top-
yekûn bu battal çarkın esiri haline getirmişler
dir. 

O zaman bir yıl mazisi olan bir hükümete; 
ilk günlerin hamle ve heyecanını kaybettiniz, ne 
tasarruf, ne devlet hizmetlerinin umumi reviz
yona tâbi tutulması, ne ole rasyonalizasyon lüzu
mundan bahsetmez oldunuz diye haykıranlar, 
aradan tam altı yıl geçtiği halde bugün parti 
programlarında yer almış olan idari ıslahat fi-
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kirlerini dahi hatırlamak ihtiyacını hissetmez 
hale gelmişlerdir. 

Devlet dairelerine işi düşenlerin feci hali : 
Devlet dairelerimiz, bugün, bir yazarın çok ; 

güzel ifade ettiği gibi «bir imza ve havale hiye- i 
rarşisi» içerisinde boğulmuş bulunmaktadır. ! 
Resmî dairelere intikal etmiş her hangi bir işin, I 
neticeye ulaştırılabilmesi için. arkasına çeşitli 
nüfuzda, çeşitli insanların takılması gerektiği, 
artık en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün 
vatandaşlarda bir inanç haline gelmiş bulun
maktadır. Anayasa ile kendilerine çok muhte
rem ve çok ulvi teşrii vazifeler verilmiş olan 
mebusların evrak takipçiliğinde gösterdikleri 
ehliyet, seçim kabiliyetlerini idame için başlıca 
şart olmuştur. 

Ankara iç turizm hareketlerinin merkezi : 
En basit meselelerin halledilebilmesi için 

dahi Ankara'ya gelmek ye ekseriya Demokrat 
Parti Reisinin iltimasını sağlamak şart olduğun
dan hükümet merkezimiz iç turizm hareketleri
nin de merkezi halini almış bulunmaktadır. 

Merkeziyet sisteminin mesuliyetleri yaygın 
bir hale getirme mahzuru en geniş mânada tat-
bika girdiğinden, her hangi bir idari aksaklığın 
mesulünü arayıp çıkarma imkânı da tamamen 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

İstikrarsızlığın adı hatadan dönme : 
Bunun yanında, hatadan dönme adı altında, 

hükümetin, her gün değişen istikrar ve istimrar
dan uzak kararları da, alman tedbirlerin de
vamlılığı ve ciddiyeti üzerinde vatanlaşlarm iti
mat ve emniyet hislerini bertaraf etmektedir. 

Hükümet her sahada olduğu gibi ithal ve 
istihsal mallarının tevziinde de, günlük karar
larla memleketi idare yolunda ısrar etmekte, 
bunun neticesinde lisans, döviz, transfer ve tev
zi muameleleri ihtiyaçlar had bir şekil aldıktan 
sonra tamamlandığı için, piyasanın müstakar ve 
devamlı bir surette ikmali mevzuu tamamen ih
male uğramaktadır. Bu sebeple çok defa, umumi 
olarak ihtiyaca kifayet edecek nispet ve miktarda 
istihsal veya ithal edilmiş bulunan ihtiyaç eşya
sının dahi, piyasaya arz ve istihlâke sevk bakı
mından araya gren fasılalar ve nizamsızlıklar 
dolayısiyle karaborsaya intikal etmeleri, gayri-
meşru kâr vesilesi yapılmaları imkânları hazır
lanmış olmaktadır. 

Demokrat Parti programının bir maddesi : 
«iyi bir idare cihazının kurulabilmesi için, 
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vazifenin icabettirdiği salâhiyetle mesuliyet hu
dutlarını kesin olarak tâyin etmek şarttır. Bü
tün salâhiyetlerin mahdut ellerde toplanması ve 
mesuliyetin zaıf a uğraması neticelerini doğuran 
bürokratik zihniyet ve usullerin terki mutlak za
rurettir. 

Devlet hayatındaki çalışmalar, siyasi tesirler 
dışında kalmalıdır: Ve bu çalışmaları ilim ve ih
tisas erbabı istikametlendirmelidir.» 

Bu güzel fikirler Demokrat Parti programı
nın, tatbik mevkii bulamamış maddelerinden bi
rinde yer almış bulunmaktadır. 

idare tarihimizin garip cilvesi : 
idari tarihimizin çok garip bir cilvesidir k i ; 

bu memlekette en merkeziyetçi, en bürokratik 
ve en ziyade siyasi tesir ve nüfuzlara açık bir 
idarenin kuruluşu, programında ve çeşitli be
yanlarında yukarıki fikirleri, büyük idealistler 
edası ile, müdafaa eder gözüken Demokrat Par
ti iktidarı ve onun kurucuları zamanına tesadüf 
etmiş bulunmaktadır. 

Asıl sebep, rejim buhranı : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya kadar malî, iktisadi, idari sahalarda 

işlenmiş başlıca hatalara, muhtasar bir şekilde 
de olsa, işaret etmiş bulunuyoruz. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu o kanaattedir 
k i ; ilmî bedahetlerin ışığına yerli, yabancı mü
tehassısların tavsiyeelrine, taraflı tarafsız çev
relerin tenkid ve ikazlarına rağmen, iktidarın 
inatla yürüttüğü iktisadi ve malî politikayı bu
günkü çıkmaza sürükliyen asıl âmil, yaşadığı
mız rejim buhranıdır. 

iktidar partisinin on seneden beri yapagel-
diği bütün taahhütlere rağmen, bu memlekete 
bir türlü ödemediği en büyük borç, rejim buh
ranına bir nihayet vermek borcudur. 

iktidar liderleri, akla hayale gelmez ve ele 
alınmaz tedbirlerin cümlesine tevessül ederek, 
bilhassa 1954 seçimlerinden sonra, rejim buhra
nını had safhalara kadar götürmüşlerdir. 

Rejimin, mevcut emniyet ve muvazene un
surlarını dahi işlemez kılmak ve icra kuvvetini, 
dolayısiyle bu kuvvete hâkim bulunan mesuli
yet zirvesini, murakabeden uzak tutmak, rejim 
buhranını tezyit yolunda, takibedilen sistematik 
tedbirlerin baş hedefini teşkil etmiştir. 

Bu manzara, hükümetin; Büyük Millet Mec
lisine fiilen hâkim kılınmak istenmesi ve hükü
mete fiilen hâkim olmuş bulunan hükümet baş-
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kanının, Meclis murakabesinden sıyrılabilmek 
gayesini aşikâr kılmıştır. 

Demokratik rejimlerin ana unsurlarını teşkil 
eden hür matbuat ve muhtar üniversiteleri, ikti
dar meddahı matbuat ve tahsisat artırmaları ile 
zebun edilebilir üniversiteler olarak düşünenle
rin, demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru olan 
muhalefet partilerini, kendisini tenkid ettikleri 
için hasmucan saymak vehminden kurtulama
yan zihniyetin bu memlekete ne demokrasi, ne 
millet murakabesi getirmesi kabil değildir. Ayni 
zihniyetin elinden, devlet hayatına istikrar, va
tandaşın korkudan azade yaşamasına imkân ve
recek bir nizam çıkabileceğine de elbet marnla
maz. İktidara istikamet veren bu hâkim zihni
yetin, millet ve devlet hizmetinde siyasi mesuli
yet anlayışı da, demokratik rejimlerde tesadüf 
olıınmıyan bir garabet arz etmektedir. 

Şu mânada k i ; altı sene bir memleketin bü
tün malî, iktisadi ve sosyal kaynaklarını, iddia 
ve inat ile, adına kalkınma dediği bir politika
ya tercih etmiş bulunan parti lideri bir hükü
met başkanının, altı sene sonra bu gidişin katî 
iflâsını mütaakıp, o politika yüzünden sebepsiz 
ve nispetsiz darlıklara düşmüş vatandaş kitlele
ri önünde, tamamiyle aksi istikamette bir yü
rüyüşün de bilâperva bayraktarlığını yapmak 
imkânını düşünebilmesi ve böyle bir düşünceye 
tatbika zemin bulabilmesi, yeryüzünün bütün 
demokrasilerinde siyasi ahlâk ve mesuliyet anla
yışını mephut kılacak bir hâdisedir. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar.) 
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HAMZA OSMAN ERKAN (Kocaeli) — Bu 

şekilde konuşmaya hakkınız yok, Ekrem Bey. 
REİS — Devam edin, lütfen. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, kanaatimize göre bu meseleleri hal
letmek zamanı çoktan gelmiş, hattâ geçmiştir. 
Milletimiz, demokratik rejimin teminata bağ
lanıp, dünyadaki emsali gibi işlediğini görmek 
hasreti içindedir. 

Tamamiyle bu inançtan doğmuş bir teşekkül 
olan Hürriyet Partisi, muhalefette kaldığı müd
detçe iktidarın demokratik rejimi katiyet ve 
kemal ile teminat altına almasını sonuna kadar 
takibedecektir. Bu mesut neticeye vardığını 
gördüğümüz takdirde iktidarı samimiyetle teb
rik edeceğiz. (Hamza Osman Erkan'a hitaben) 
Bu şekilde de konuşuyoruz, beyefendi. (Sağdan, 
gülüşmeler). 

Aksi takdirde ne bu bütçede, ne de başka 
bütçelerde itimadımız kendisiyle beraber olmı-
yacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Arkadaşlar, vakit bir hayli ilerle
di, bütçe konuşmaları geniş ölçüde devam edi
yor; bu sebepten yarından itibaren, Cumartesi 
ve Pazar da dâhil olmak üzere, sabahlan saat 
10 da ve öğleden sonra 15 te toplanılması husu
sunu yüksek reylerinize arz ediyorum. Bu hu
susu kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... 
Kabul etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Yarınki 21 Şubat Salı günü saat 10 da top
lanmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 20,12 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 453 ncü faslı ile im fasla ait < E) işaretli eetvel aşağıdaki 
şekilde tashihen yeniden tanzim edilmiştir. 

Encümence 
kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i miktar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
453 Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin dış münasebetleri ahdî münasebetler 

21 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 150 000 
22 Balkan îgtişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları . • 1 
23 NATO Memleketleri Parlâmentolar Birliği asamble ve komisyonlarına işti

rak edeceklerin harcırahları 50 000 

Fasıl yekûnu 200 001 

453/A İştirakler 
11 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupünun Birliğe iştirak hissesi 4 000 
21 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupünun Birlik konferans ve komisyon

larına iştirak edeceklerin harcırahları 60 000 
12 Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grtıpunun Birliğe iştirak hissesi 1 

. 22 Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupünun Birlik ve konferans ve ko
misyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 7 500 

13 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupünun Birliğe iştirak hissesi 3 850 
23 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupünun Birlik konferans ve ko

misyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 7 500 

Fasıl yekûnu 82 851 

453/B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 
21 Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, kon

ferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 1 
22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tö

ren ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 100 000 

Fasıl yekûnu 100 001 

453/C Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro 
masrafları 8 498 

453/d Türkiye'de toplanacak olan Parlâmentolararası Turizm Birliği Konferansı
nın gerektirdiği her çeşit masraflar 30 000 

453/e Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize geleeek ec
nebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları 100 000 



Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 453 ncü faslına ait (R) formülü 

Fasıl 453 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri - ahdî münasebetler 
Madde 21 — Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 

Madde 22 — Balkan îstişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları 
Madde 23 — NATO Memleketleri Parlâmentolar Birliği Asamble ve komisyonlarına iştirak edecekle

rin harcırahları 
Fasıl 453/B — Kongre, konferans tören ve ziyaretler 

Madde 21 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve 
bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 

Madde 22 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dost
luk temaslarına katılacakların harcırahları 

Bu gibi toplantılarla tören ve davetlere iştirak edecek olan zevatı, Meclis Riyaset Divanınca tes-
bit edilen aded dâhilinde, parti gurupları seçer ve listeyi Riyasete sunar. Riyaset bu suretle tes-
bit edilen listeyi Umumi Heyetin intihabına arz eder. 

Fasıl 453/A — İştirakler 
Madde 21. — Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik Konferans ve komisyonlarına iş

tirak edeceklerin harcırahları 
Madde 22. — Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birlik konferans ve komisyonlarına 

iştirak edeceklerin harcırahları 
Madde 23. — Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birlik konferans ve komisyon

larına iştirak edeceklerin harcırahları 
Kendi Birliklerinin kongre, konferans ve komisyonlarına iştirak edecek olan Parlâmentolarara

sı Birliği, Avrupa Parlâmentolar Birliği ve Parlâmentolararası Turizm Birliği kencü delegelerini 
kendi tüzükleri gereğince bir bütçe yılı için seçer. Hareket, avdet, gündem ve mesai raporları 
Meclis Riyaset Divanınca takip ve Meclise arz olunur. 

Fasıl 453/C — Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro masrafları 
1. — Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu, 
2. — Avrupa Parlâmentolar Birliği » » 
3. — Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupu 
4. — NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği Türk Grupu 
Reisleri emrine Riyaset Divanının karariyle verilir, 



Kabul olunan 
tahsisat 

SSayfa F . M. Tahsisatın nev'i miktarı 

Divanı Muhasebat 

24 219 Muhasebe makineleri servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırıla
caklara verilecek ücretler 15 000 

24 İkinci kısım yekûnu 3 133 906 

27 îkinci kısım yekûnu 3 133 906 

27 Umumi yekûn 3 779 512 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

159 202 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 771 825 

Fasıl yekûnu 1 839 825 

3.60 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 2 550 047 

160 İkinci kısım yekûnu 63 655 325 

161 307 20 Muvakkat vazife harcırahı 125 000 

161 Fasıl yekûnu 641 000 

162 Üçüncü kısım yekûnu 3 837 450 

163 452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderile

ceklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları 60 000 

164 Fasıl yekûnu 60 001 

164 Dördüncü kısım yekûnu 6 433 644 

165 İkinci kısım yekûnu 63 655 325 

165 Üçüncü kısım yekûnu 3 837 450 

165 Dördüncü kısım yekûnu 6 433 644 

165 Umumi yekûn 73 991 019 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

552 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek 

burslar 1 395 000 

353 Dördüncü kısım yekûnu 64 955 327 

354 Dördüncü kısım yekûnu 64 955 327 

354 Umumi yekûn 152 846 850 
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1956 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası ( 1 / 3 5 5 ) 

T. C. 
Başvekâlet 1% Aralık 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 226, 4113 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri He
yetince 16. X I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye kanunu lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Hükümetin 1953 malî yılı Bütçe lâyihasına ait gerekçesi 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası, ve merbutu cetveller, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu lâyiha ile, Hükümetinizin türlü hizmet gruplarından her birine ayrılmasını derpiş ettiği tah
sisat miktarlariyle muhtelif gelir nevilerinden 1956 malî yılı içinde elde edilmesi mümkün görülen 
varidatın tetkik ve izahına geçmeden önce, 1955 yılında iktisadi hâdiselerin seyrine ve memleketi
mizde kaydedilen kalkınma hamlelerine topluca bir göz atılması ve 1955 malî yılı bütçe tatbikatı 
hakkında kısaca izahat verilmesi faydalı görülmüştür. 

Bu itibarla, 1956 malî yılı bütçe gerekçesi 3 kısmı ihtiva etmektedir : 

I - Dünya ekonomisinin umumi seyri ve memleketimizdeki iktisadi kalkınma faaliyetleri hak
kında toplu izahat; 

I I - 1955 malî yılı bütçe tatbikatı; 

I I I - 1956 bütçe lâyihasının tetkik ve tahlili; 

KISIM : I - İKTİSADÎ HÂDİSELERİN UMUMİ OLARAK TETKİKİ 

1. DÜNYA EKONOMİSİNİN SEYRİ : 

Dünya ekonomisinde, 1952 senesi ortalarında başlıyan inkişaf ve istikrar şartları halen de de
vam etmektedir. Dünyanın ileri sanayi memleketlerinin ticaret ve tediyelerinde, yeni artışlar 
kaydedildiği, Milletlerarası mübadelelerde tahditlerin yer yer daha ziyade hafif letildiği, belli başlı 
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memleketlerin tediye bilançolarının daha muvazeneli hale geldiği, gerek hammadde ve gerek. 
sınai istihsal malları fiyatlarının istikrarlı bir seyir takibettiği görülmektedir. 

Bununla beraber, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin diğer memleketlere muhtelif ad
lar altındaki yardımları ile denizaşırı mubayaaları yekûnunun bir yılda 4 milyar dolar tuttuğu. 
nazara alınırsa, dünyanın diğer memleketlerinde tediye muvazenelerinin halen tam bir istikrara. 
ulaşamadığı, tahaddüs edecek bâzı müşküllerin bir kısım memleketleri tehlikeli duruma düşür
mesinin mümkün olduğu kolayca takdir edilir. 

1954 senesinde, dünya ticaretinin gerek kıymet ve gerek miktar yekûnu, 1953 senesine nis
petle % 4,5 bir artış kaydetmiştir. Sermaye hareketleri de, 1954 senesinde 1953 senesine naza
ran daha yüksektir. Diğer taraftan, 1954 senesi içinde, dolar sahası dışındaki memleketlerin altın-
ve döviz ihtiyaçlarındaki artış 2,2 milyar doları bulmuştur. 

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hemen bütün Garp memleketlerinde, 1954 se
nesi ikinci yarısından itibaren kaydedilmeye başlanan iktisadi gelişmenin bâzı endişeler yarattığı 
görülmektedir. Hususiyle, istihlâk hacminin genişlemesi, ticari kredilerle, istihlâk kredilerinin seri 
bîr artış temposu kaydetmesi neticesinde istihlâk ve yatırım talepleri süratle artmış, 1955 senesi 
içinde birçok hükümetleri nakdî tahdit ve kontrol tedbirleri almaya sevk etmiştir. Geçen Temmuz 
aymdan bu tarafa, hemen bütün Garp memleketlerinde, Merkez Bankası reeskont hadleri ve ban
kaların nakdî karşılıkları yükseltilmiş, emtia mukabili krediler yer yer tahditlere tâbi tutulmuş,, 
istihlâk kredilerinde ehemmiyetli indirmeler sağlanmasına tevessül edilmiş, taksitli satışlar güç
leştirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Garbi-Almanya, Holânda, Belçika, isveç, Norveç, Japonya,. 
Avustralya, Yeni Zelanda gibi birçok memleketlerde alman ve İngiltere 'de daha müessir bir şekilde-
tatbikine başlanan, para politikasının veselektit kredi kontroluna mutaaUik. çeşitli tedbirlerle, ha
len, hemen bütün ileri sanayi memleketlerinde müşahede edilen iktisadi genişlemenin ve hissedilmeye 
başlanan enflâsyoncu temayüllerin iktisadi bir şişkinliğe inkılâbetmesini önlemek suretiyle millî 
ekonomilerin muvazeneli bir şekilde inkişafettirilmesi hususunun istihdaf edildiği ifade olunabilir. 

2. — MEMLEKETİMİZDEKİ İKTİSADİ KALKINMA : 

Bundan önceki bütçe gerekçelerimizde de arz ve izah olunduğu, türlü istihsal kollarına ait is
tatistiklerin bir seneden diğerine kaydettiği devamlı artışlarla da tesbit edildiği veçhile 1950 se
nesinden bu tarafa Demokrat Parti İktidarı memleketimizde üstün bir iktisadi kalkınma hamlesini 
tahakkuk ettirme yoluna girmiş bulunmaktadır. 

1950 senesi Mayısında iş başına geldiğimiz tarihte gerek istihsal ve iş hacmi itibariyle, gerek 
istihsal kaynakları ve çalışma imkânları bakımından, çok geri ve düşük seviyeli bir iktisadi bünye 
devralmış bulunuyordu. 1950 senesinden bu tarafa türlü istihsal kollarında, gayrisâfi millî istih
salde, ihracat ve ithalâtta bütün memleket sathına şâmil bir şekilde, her sahada yapılan sermaye 
yatırımlarında tahakkuk ettirilen birkaç misli artışlar, kurulmuş ve kurulmakta olan yeni ve mu
azzam tesisler, kısa zamanda başarılan işlerin maddi delillerini teşkil etmektedir. 

Vazife başına geldiğimiz günden beri merhale merhale girişilen ve tahakkuk ettirilen işler hak
kında, mevzuları itibariyle izahat vermeden önce, iktidarımızın takibettiği iktisadi ve malî politika
nın esaslarını kısaca hulâsa etmek faydalı olacaktır. 

Daha muhalefet yıllarında iken partimiz, memleketin iktisadi kalkınmasına bütün mevzuların 
üstünde, büyük bir ehemmiyet atfetmeyi kendisine şiar edinmişti. Millî istihsal seviyesi bir türlü yük
selme kaydetmiyen, halkının geliri asgari maişet haddinin bile dûnunda bulunan bîr memlekette,, 



muasır dünya medeniyetinin refah, kültür ve içtimai olgunluk seviyesine ulaşılması, sağlam demok
rasi esaslarının emin bir şekilde kurulup işlemesi enerjik ve yapıcı bir iktisadi ve malî politika tat
bikine vabeste bulunmaktadır. Diğer taraftan, dünya coğrafyasının bu nazik mıntakasmda, sulh cep
hesinin bekçiliği vazifesini bihakkin ifaya muktedir, bugünün en ileri vasıtalariyle teçhiz edilmiş 
kuvvetli bir ordunun devamlı surette ve kendi kaynaklarımızla silâh altında tutülabilmesinin de 
memleketin iktisadi ve malî kalkınmasının biran evvel tahakkuk ettirilmesine bağlı bulunduğu aşi
kârdır. 

A) Bu hakikatleri göz önünde tutan iktidarımızın, iş başına geldikten sonra takip ve tatbik 
etmeye başladığı kalkınma politikasının esaslarını şu şekilde hulâsa etmek mümkündür : 

a) İstihsale sermaye yatırımlarının teşviki ve hususi teşebbüse verilen ehemmiyet : Hükümeti
niz, iktisadi kaynakları asırlarca ihmal edilmiş olan bu memlekette iktisadi kalkınmanın biran önce 
tahakkuk ettirilmesi, istihsale sermaye yatırımlarının yüksek bir seviyeye çıkarılması ve hususi teşeb
büsün bütün vasıta ve imkânlardan faydalanmak suretiyle teşvik ve takviye edilmesi lâzımgeldiğine 
inanarak memleket hizmetini deruhde etmiş bulunmaktadır. Bu sebepledir ki, 1950 senesine takaddüm 
eden yıllarda, hususi teşebbüsün çalışma ve gelişme imkânlarını selbeder şekilde tatbik olunan in
hisarcı devletçilik politikasına son verilmiştir. Diğer taraftan, memleketimizin zengin istihsal kaynak
larının işletmeye açılmasını temin edecek ve vatandaşların kurdukları veya kuracakları sınai tesisle
rin verimli bir şekilde çalışmalarını sağhyacak sermaye yatırımlarına ehemmiyet verilmiş, hususi te
şebbüs erbabının muhtelif istihsal kollarında yeni' yeni teşebbüslere girişmeleri her suretle teşvik 
olunmuştur. Böylece, memlekette, ilk defa olarak sermaye terakümünü ve bu sermayelerin muhtelif 
istihsal kollarına akmasını mümkün kılan şartlar tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu vesile ile, memlekette istihsal hacmini süratle artırmak üzere çiftçi vatandaşlara toprak ve to
humluk tevziatına verdiğimiz ehemmiyeti, zirai istihsal vasıtalarını modernleştirmek, çiftçimizi ka-
rasapan ve kağnıdan kurtararak modern makinelerle teçhiz etmek hususunda sarf ettiğimiz büyük 
gayretleri, zirai mahsulleri değerlendirmek üzere aldığımız bir sıra tedbirleri bilhassa kaydetmek 
lâzımdır. 

b) İstihsale matuf kredilerin artırılması : İstihsal müesseseleri mahdut, tesis ve işletme ser
mayesi mefkut denecek seviyede bulunan bir memlekette, banka kredilerinin istihsale sermaye 
yatırımlarına ve işletme ihtiyaçlarına tevcihinin ve bütün imkânlar ve kaynaklar seferber edi
lerek bu nevi kredilerin artırılmasının arz ettiği ehemmiyeti izaha hacet yoktur. 

Bu noktayı ehemmiyetle nazara alan iktidarımız, vazife başına gelirgelmez, zirai kredilerden 
başlıyarak, çiftçi ve müstahsıllarımızm- ve her türlü teşebbüs erbabının muhtaç oldukları yatı
rım ve işletme kredilerinin artırılmasına büyük bir ehemmiyet vermiştir. Bu suretle, istihsal faali
yetleri en lüzumlu kaynaklardan birine kavuşturulmuş, müstahsil ve müteşebbisler, kredi darlığı
nın ağır tazyikinden kurtarılarak, daha geniş mikyasta istihsal etmek ve istihsal ettiklerini değer 
fiyatına satmak imkânlarına kavuşturulmuştur. 

c) Malî politikanın istihsal faaliyetlerini teşvik edecek şekilde ayarlanması : Hükümetinizin 
üzerinde ehemmiyetle durduğu mevzulardan birisi de vergilerimizin prensiplerinde ve tatbikatında, 
bütçelerimizin ihzar ve icrasında, Hazine kaynaklarının kullanılmasında memleketin iktisadi kal
kınmasına matuf yatırımları ve faaliyetleri teşvik etmek olmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere bütçelerden yapılan yatırımlar yeni bir görüş ve anlayışla ele alınmış, 
Devlet paralarının verimsiz mevzulara tahsisi imkân ve icaplar nispetinde önlenmiştir. Diğer ta
raftan, miktar ve nispetleri yıldan yıla artırılan bütçe içi yatırımların, memleketin iktisadi ve 
içtimai kalkınmasını destekleyecek ve teşvik edecek hayati mevzulara tevcihi prensip ittihaz 
olunmuştur. 
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Bu suretle, eski devirlerin ihmalleri yüzünden bir türlü ele alınmamış olan yol, liman, iskele, 
barınak sulama tesisleri, barajlar, bataklıkların kurutulması, termik ve hidrolik santraller, silo
lar, ana sanayiinin kurulması, mektep, hastane, ziraat tesisleri gibi memleketin iktisadi ve içtimai 
kalkınması bakımından birinci derecede ehemmiyeti haiz bulunan yatırım ve tesislere lüzumlu 
tahsisat ayrılması mümkün kılınmıştır. 

Filhakika, 1950 Mayıs'mdan birkaç ay önce hazırlanmış olarak devir aldığımız 1950 bütçe
lerindeki yatırımlar yekûnu 279 milyon liradan ibaret bulunduğu halde, 1955 bütçelerindeki 
yatırımlar yekûnu 898 milyon liraya çıkarılmak suretiyle 1950 senesine nazaran, % 321,9 sevi
yesine yükseltilmiştir. Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan 1956 bütçelerindeki yatırım
lar yekûnu ise 929 milyon liradır. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile muhtelif iktisadi müessese
lerin ve hususi teşebbüsün, 1950 senesinden bu tarafa ve iktidarımız zamanında yapmağa başla
dıkları yatırımlarla birlikte, memleketin iktisadi ve içtimai kalkınması için başlanmış ve devam 
etmekte olan işlerin 10 milyar lirayı tecavüz ettiğini ifade edersek memleketin nasıl bir kalkın
ma hamlesi içinde bulunduğu daha iyi takdir olunur. 

Yukarda arz ettiğimiz esaslar dâhilinde 1950 senesinden bu tarafa, iktidarımızın memleketin 
kalkınmasını temin yolunda sarf eylediği gayretlerin, ağır şartlar altında ve bilhassa dış tediye 
güçlükleri içinde çetin mücadelelerle yürütüldüğüne ve bütün bu müşküllere rağmen kalkınma 
hamlelerimizin hedeflerine emin bir şekilde ulaştırılmakta olduğuna işaret etmek lâzımdır. 

Filhakika îkinci Dünya Harbinden sonra 1951 senesi ortalarına kadar devam eden devrede, 
hammadde ve zirai mahsul ihracatçısı memleketler lehine seyreden dünya konjonktürü, 1951 
senesinden sonra, Kore ihtilâfının bir hal yoluna girmesiyle müterafik olarak, ihraç mahsulleri
miz aleyhine bir seyir takibetmeye başlamıştır Bu suretle, iş başına geldikten sonra istihsalini 
cüratle artırarak 1951 senesinden itibaren Avrupa ve Dünya pazarlarına bol miktarda arz etme
ye başladığımız, hububat, pamuk, stratejik maddeler gibi belli başlı ihraç mallarımızın fiyatla
rında mühim tenezzüllerle karşılaşılmıştır. Bu devre, memleketin istihsal kudreti ve kapasite
sini süratle artırmak üzere geniş yatırımlara giriştiğimiz, başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün 
teşebbüs erbabım modern istihsal vasıtaları, makineler, fabrikalarla teçhiz etmeye başladığımız 
ve bu uğurda büyük gayretler sarf ettiğimiz, geniş siparişler verdiğimiz devredir. Bizzat vatan
daşların giriştiği geniş yatırımların hariçten ithali icabeden makine ve teçhizata ihtiyaç göster
diği aşikârdır. Böyle bir devrede ve geniş dış tediye imkânlarına pek ziyade ihtiyacımız bulun
duğu bir sırada ihraç mallarımızın fiyatlarının düşmesinin yarattığı müşkülâtın takdir edilece
ğinden eminiz. Bu menfi şartlara rağmen 1950 senesinden bu tarafa 5 sene gibi kısa bir müd
det zarfında madde ve rakam olarak tahakkuk ettirilen geniş istihsal kudreti ve ihracat artışla
rını, ziraat, sanayi madencilik ve münakale kollarında, çiftçi ve müteşebbislerimizin emrine tah
sis edilen, geçen yıllarla kıyaslanamıyaeak miktar ve vüsatteki, makine ve teçhizatı, kurulmuş 
ve kurulmakta ve inşaları ikmâl edilmek üzere bulunan yeni ve muazzam tesislerin memleket 
ekonomisine getirmekte oldukları pek büyük kudretleri nazara aldığımız takdirde iktidarımı
zın memleket hizmetinde deruhte ettiği tarihî vazifesini nasıl büyük bir muvaffakiyetle ifa et
mekte olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Bugüne kadar ikmal edilen işler, ve işletmeye açılmış tesisler sayesinde her sahada istihsal kud
reti ve hacmi eskisine nispetle, iki misli, üç misli seviyelere yükselmiş bulunmaktadır. Halen 
üzerinde çalıştığımız ve ikmal ederek işletmeye açılmak üzere bulunan muazzam tesislerin memleket 
ekonomisine getirecekleri çok üstün istihsal kapasitelerinin sağlıyacakları geniş imkânlar ise zamanı 
geldiği vakit daha iyi takdir olunacaktır. 

1951 senesinden itibaren dünya konjonktürünün belli başlı ihtiyaç maddelerimizin fiyatları alev-
hine bir seyir takibetmesi dolayısiyle daha çok fazla ihracatta bulunmamıza rağmen, 1951 den önceki 



yılların imkânlarından daha az dış gelir elde etmemizin mueibolduğu müşküller yanında, 1950 den 
evvelki devirlerde, bu memleketin bütün istihsal ve inkişaf kaynaklarının akim bırakılmış olmasının 
yarattığı sıkıntıları ve müşkülleri de göz önünde tutmak lâzımdır. 

Bu sebepledir ki, giriştiğimiz iktisadi ve sosyal kalkınma faaliyetlerinin tahakkuku safha
sında, iktiham etmek mecburiyetinde olduğumuz mücadeleleri, meselâ, İkinci Dünya Harbinden 
sonra birçok Garp memleketlerinin harb zararlarını tamir etmek ve istihsal kudretlerini artırmak 
maksadiyle tevessül ettikleri yatırımların neticeleri ile ve o memleketlerin sahiboldukları imkânlarla 
mukayese etmek hatalı olur-. Mezkûr darp memleketlerinde ikinci Dünya Harbinin bir kısım tah
ribatına rağmen limanlar, yollar, sulama tesisleri, barajlar, kuvvei muharrike kaynakları, millî eko
nominin muhtacolduğu bütün makine ve vasıtaları süratle ve kolaylıkla istihsal edebilecek ana 
tesisler, mâdenler ve fabrikalar, çalışır halde mevcudoldukları veya ehemmiyetsiz tamirler ve ıslah
larla işletilebilecek durumda bulundukları gibi, lüzumlu sermaye kaynakları da hazır vaziyette 
idi. Diğer taraftan, yine o memleketler, tatbik' mevkiine vaz'edilen istihsali artırıcı projeleri ha-
zırlıyacak, tahakkuk ettirilmelerini ve süratle işletmeye açılmalarını temin edecek teknik elemanlar 
ye vasıtalara, üniversitelere, mekteplere1 de tama men sahip bulunuyorlardı. Hu derece müsait şart
lara ve hazır iklime rağmen mezkûr memleketlerin harbin hemen akabinde giriştikleri sermaye 
yatırımları ancak 1950 ve 1951 senesinden sonra semerelerini vermeye başlamıştır. Hu sebepledir 
ki, 1950 - 1951 senelerine kadar, gecem devrede mezkûr memleketler, zaman zaman ağır sıkıntılarla 
ve güçlüklerle karşılaştıkları halde, yeni tesisler peyderpey ikmâl edilerek istihsale başladıktan 
sonra geniş bir bolluk ve ferahlığa erişmişlerdir. Hiz ise bu memlekette her şeyi yeniden vücuda 
getirmek, bir taraftan doğrudan doğruya istihsali artırıcı tesisleri bir an önce kurmaya çalışırken 
diğer taraftan da yol, liman, baraj, sulama şebekeleri, silolar, kuvvei muharrike santralleri gibi ana 
tesisleri meydana getirmek zorundayız. (-î-erçekteıı biz, bu memleketin iktisadi kalkınmasını tahak
kuk ettirmeye çalışırken bütün mevzuları bir kül halinde ele almak, hattâ neticelerinin istihsali 
daha uzun vâdelere bağlı bulunan münakale şebekesi, iskele ve liman tesisleri, barajlar, kuvvei mu
harrike santralleri, sulama şebekeleri gibi çok büyük sarfiyatı istilzam eden projeleri ön plâna ge
çirmek mecburiyetinde bulunuyorduk. Diğer taraftan, hususi teşebbüsün uzun vadeli sermaye ya
tırımlarına müsait bir anlayış ve havaya kavuşturulması, lüzumlu teknik elemanların yetiştirilmesi 
ve bütün bunların fevkinde millî ekonominin bir sektörünün yekdiğeriyle muvazeneli bir şekilde 
ve bir kül halinde geliştirilmesinin ortaya koyduğu bütün girift mevzuların tam bir ahenk içinde 
halledilmesi daha çok çetin çalışmalara ve daha uzun zamana mütevakkıf bulunmaktadır. Biraz 
sonra, sektörler itibariyle istihsali artırıcı gayretlerimiz, 5 sene gibi kısa bir müddet içinde elde 
edilen muvaffakiyetli neticeler ve muhtelif sahalara yapılmakta olan yatırımlar hakkında verilecek 
izahat Hükümetinizin nasıl geniş bir kavrayışla ve ne büyük bir azimle çalıştığını açıkça ortaya 
koyacaktır. Önümüzdeki seneden itibaren birer birer elde edeceğimiz muazzam imkânlar ve geniş 
iktisadi kudret ise devam etmekte olan üstün gayretlerimizin bu memleketi nasıl parlak bir istikba
le kavuşturmak üzere bulunduğunu gösterecektir. 

İktisadi kalkınma mevzuundaki çalışmalarımız m ve takibetmekte olduğumuz yapıcı politikanın 
esasları hakkındaki bu umumi izahattan sonra gayrisâfi millî istihsal, rakamlarının seyrini ,tetkik 
edelim. 

B) Gayrisâfi millî istihsal : 

1938 senesinden 1949 senesine kadar bariz hiçbir artış meyli göstermiyen, yıllık artış nispeti binde 18 
veya binde 6 gibi gayet düşük seviyelerde kalmış bulunan yıllık gayrisâfi istihsalimiz 1950 senesinden 
sonra, devamlı bir artış kaydederek süratle yükselmeye başlamış bulunmaktadır. 

Aşağıdaki cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Î949 senesinde, 1948 fiyatlariyle, 8 milyar 
975 milyon lira olan gayrisâfi millî istihsal, mütaakıp yıllarda süratle artarak 1951 yılında 11 milyar 988 
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milyon lira, 1952 senesinde 13 milyar 23 milyon lira, 1953 yılında da 14 milyar 466 milyon li
raya yükselmiştir. Bu suretle, 1948 senesi gayrisâfi millî istihsali 100 hesabiyle 1953 gayrisâfi 
millî istihsali, 1948 fiyatlariyle % 143,7 seviyesine yükselmiştir. 1949 senesine nazaran ise bu 
seviye % 161 dir. 1954 senesinde hemen bütün memleket sathına şâmil bulunan gayet şiddetli 
bir kuraklık yüzünden zirai istihsalde mühim bir tenezzül kaydedilmiş olmasına rağmen, eldeki 
muvakkat rakamlara göre, bu yılın gayrisâfi istihsali de 1948 fiyatlariyle 13 milyar 100 milyon li
radır. 

Fert başına düşen yıllık vasati gelir ise, 1949 senesinde 1948 sabit fiyatlariyle 382 liradan iba
ret iken, 150 den sonra süratle artarak 1951 senesinde 487 lira, 1952 senesinde 514 lira ve 1953 
senesinde de 556 lira olmuştur. 1954 senesinde ise 490 liradır. 
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i itibariyle sabit fiyatlarla Türkiye millî geliri 

(1948 istihsal âmilleri fiyatlariyle) 

(Milyon T. L.) 
1938 

4.085,3 
3.999,8 

65,8 
19,7 

684,9 
54,2 

623,1 
7,6 

366,5 
814,6 
295,6 
100,5 
267,2 
165,9 
584,7 

7.365,2 
— 16,7 

7.348,5 
759,6 

8.108,1 
259,9 

8.368,0 

7.608,4 

1948 

4.691,4 
4.582,0 

86,0 
23,4 

926,3 
78,2 

828,1 
20,0 

280,3 
960,6 
406,3 
129,4 
325,3 
237,5 
877,6 

8.834,7 
— 20,0 

•8.814,7 
913,8 

9.728,5 
338,5 

10.067,0 

9.153,2 

1949 

3.671,8 
3.576,1 

78,7 
17,0 

978,1 
96,5 

859,7 
21,9 

321,3 
796,4 
492,8 
144,1 
337,8 
246,1 
857,4 

7.845,8 
— 17,8 

7.828,0 
810,3 

8.638,3 
337,3 

8.975,6 

8.165,3 

1950 

4.551,2 
4.446,2 

83,8 
21,2 

1.014,1 
96,3 

894,2 
23,6 

454,7 
952,0 
488,3 
151,7 
371,2 
241,3 
894,4 

9.11-8,9 
— 20,6 

9.098,3 
942,8 

10.041,1 
358,9 

10.400,0 

9.457,2 

1951 

5.493,5 
5.377,3 

90,7 
25,5 

1.098,9 
119,8 
952,7 
26,4 

473,0 
1.127,7 

532,9 
169,7 
423,1 
257,5 
943,1 

10.519,4 
— 23,8 

10.495,6 
1.091,6 

11.587,2 
401,1 

11.988,3 

10.896,7 



Bunların yanında 1950 senesinden sonra girişilmiş bulunan ve büyük kısmı önümüzd 
itibaren ikmâl edilerek işletmeye açılacak olan muazzam tesisler istihsale başladıkları v 
safi millî istihsalde de kitlevi artışlar kaydedileceğini hatırlatmak lâzımdır. 

Memleketimizde millî gelir istatistiklerinin çok yeni olduğuna, bu istatistiklerin ihz 
lanılan usullerin yıldan yıla tekemmül etttirildiğine, buna bağlı olarak, evvelce yapılm 
vakkat hesaplarla ifade olunan millî gelir rakamlarında bâzı değişiklikler husule geldiğ 
işaret etmek yerinde olur. 

G-ayrisâfi millî istihsal rakamları hakkındaki bu umumi izahattan sonra, muhtelif 
ki istihsal artışları ve bu sektörlere yapılmakta olan sermaye yatırımları hakkında toplu 
hat vermek faydalı olur. 



İstihsal sektörleri itibariyle cari fiyatlarla Türkiye millî geliri 

(1948 istihsal âmilleri fiyatlariyle) 

Sektörler ve toplamlar 
(Milyon T. L.) 

1938 1948 .1949 1950 1951 

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

2. Sanayi 
a) Madencilik 
b) imalât sanayi 
c) Elektrik, havagazı, sn 

3. İnşaat sanayii 
4. Ticaret 
5. Ulaştırma 
6. Malî müesseseler 
7. Serbest meslekler ve hizmetler 
8. Mesken gelirleri 
9. Devlet hizmetleri 

10. Yurt içi geliri (1 ilâ 9) 
11. Dış âlem geliri 
12. Safi millî hamla (Millî gelir) (İstihsal 
âmilleri fiyatlariyle) (10 + 11). 
13. Vasıtalı vergiler 
14. Safi millî hasıla (Piyasa fiyatlariyle) 
(12 + 13) 
15. Aşınma ve eskime 
16. Gayrisafi millî hasıla (Millî hasıla) (Pi
yasa fiyatlariyle) (14 + 15) 
17. Gayrisafi millî hasıla (İstihsal âmilleri 
fiyatlariyle) (12 + 15) 

775,0 
751,1 

18,8 
5,1 

204,4 
16,4 

182,2 
5,8 

76,7 
167,5 

94,0 
30,4 
67,2 
52,5 

170,1 
1.637,8 
— 3,7 

4.691,4 
4.582,0 

86,0 
23,4 

926,3 
78,2 

282,1 
20,0 

280,3 
960,6 
406,3 
129,4 
325,3 
237,5 
877,6 

8.834,7 
— 20,0 

1.634,1 8.814,7 
230,4 913,8 

1.864.5 9.728,5 
88,5 338,5 

1.953,0 10.067,0 

1.722.6 9.153,2 

3.744,9 
3.647,9 

79,9 
17,1 

1.004,1 
92,3 

884,8 
27,0 

296,2 
812,1 
499,2 
134,8 
328,2 
251,5 
871,0 

7.942,0 
— 18,0 

7.924,0 
983,3 

8.907,3 
374,1 

9.281,4 

8.298,1 

4.472,0 
4.371,1 

79,6 
21,3 

1.094,4 
108,5 
955,4 

30,5 
319,2 
951,9 
476,9 
152,8 
353,8 
251,7 
911,8 

8.984,5 
— 20,3 

8.964,2 
1.014,2 

9.978,4 
405,9 

10.384,3 

9.370,1 

5.563,9 
5.448,2 

90,1 
25,6 

1.250,3 
142,0 

1.072,6 
35,7 

380,7 
1.080,9 

559,5 
216,2 
433,7 
278,5 
953,9 

10.717,6 
— 23,8 

10.693,8 
1.116,4 

11.810,2 
460,6 

12.270,8 

11.154,4 

(*) Muvakkat tahminler. 



1. Zirai istihsal sahalarındaki inkişaf : 1950 senesinde iş başına gelir gelmez Hük 
almaya başladığı mühim ve isabetli tedbirler sayesinde zirai istihsalimizin 1951 senes 
ren süratli bir artış kaydetmeye başladığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Filhakika, 1950 senesinden itibaren Hükümetiniz bir taraftan çiftçi vatandaşlarımız 
linde traktör ve modern ziraat makineleriyle teçhiz etmek suretiyle en iptidai birer 
olan karasapan ve kağnının düşük istihsal kapasitesinin dar çenberinden kurtulmay 
prensip edinirken diğer taraftan topraksız vatandaşlara toprak tevziatına, iyi vasıflı to 
ğıtımına, teknik ziraat bilgilerinin yayımına, suni gübre kullanılmasına, zirai krediler 
önceki çok düşük seviyesine nazaran beş misline çıkarılmasına, istihsal mıntakalarınm 
simde geçit veren yollarla istihlâk merkezlerine ve büyük piyasalara bağlanmasına, m 
fiyat politikasiyle zirai mahsullerin değerlendirilmesine ve çiftçilerimizin emeklerinin 
elde etmelerinin teminine büyük ehemmiyet vermiştir. 

Bu tedbirler sayesinde, zirai istihsalimizde kaydedilen süratli artışlar aşağıdaki tab 
görülmektedir, 



Tarla mahsullerinin ekıliş sahası, istihsal ve randımanları 

(1946 — 1955) 

Ekilen saha (1 000 hektar) istihsal (1 000 ton) 
Diğer sınai " Diğer sınai 

bitkiler bitkiler 
Yıllar 

1934/38 
1946/50 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (1) 

Hububat ! 

6.338,8 
7.735,0 
8.244,2 
8.807,4 
9.868,0 

11.077,2 
11.271,3 
12.080,0 

Bakliyat 

415,2 
396,5 
426,8 
418,3 
435,6 
457,8 
460,5 
495,0 

Pamuk 

249,3 
300,9 
448,5 
641,8 
675,0 
604,7 
581,8 
624,9 

C) 

338,0 
442,1 
464,9 
451,2 
483,1 
547,9 
551,4 
580,8 

Yekûn 

7.341,3 
8.874,5 
9.584,4 

10.316,0 
11.461,7 
12.687,6 
12.865,0 
13.780,7 

Hububat Bakliyat 

6.802,3 
7.069,5 
7.763,9 

10.679,0 
12.242,0 
14.343,9 
9.624,2 

13.093,0 

324,9 
330,0 
381,7 
411,0 
478,1 
501,5 
419,2 
468,7 

Pamuk 

54,6 
78,3 

118,0 
150,0 
165,0 
139,0 
142,0 
160,0 

(•) 

961,5 
1.640,7 
2.022,9 
2.746,4 
2.717,7 
2.985,3 
2.928,9 
3.684,1 

Yekûn 

8.143,3 
9.118,5 

10.286,5 
13.986,4 
15.602,8 
17.969,7 
13.114,3 
17.405,8 

(1) Muvakkat rakamdır. 
(*) Yerfıstığı, soya, aspir, kolza, ayçiçeği bu rakama dâhil değildir. 

Sınai bitkilerde toplu olarak hektar basına verim vasatisi hesabı mümkün olmadığı için rakamı zik 
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Bu tablonun tetkikinden d« anlaşılacağı veçhile 1946 - 1950 yıllarında vasati hububat ekilip 

sahası 7 milyon 735 bin, bütün zirai ekiliş sahası da 8 milyon 874,5 bin hektar iken, 1955 senesin
de hububat ekiliş sahası 12 milyon 80 bin hektara, umumi zirai ekiliş sahası da 13 milyon 780 biti 
hektara yükselmiştir. Bu suretle, hububat ekiliş sahası, 1946 - 1950 vasatisine nazaran % 56.2, zirai 
ekiliş sahası la % 55.3 nispetinde bir 'artış kaydetmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1934 - 1938 yıllarında hektar başına vasati hububat istihsali 1073 kilo iken, 
1949 - 1950 senelerinde 914 kiloya düşmek suretiyle, % 14.82 nispetinde bir azalma kaydetmiş olduğu 
halde, 1950 senesinden sonra süratle artarak 1953 yılında hektar başına vasati hububat istihsali 
1295 kiloya yükselmiş ve 1946 - 1950 vasatisine nazaran % 41.7 nispetinde ehemmiyetli bir artış 
kaydetmiştir. 

Mühim bir kuraklığa mâruz kalmış olduğumuz 1954 senesi vasatisi ise, hektar başına 969 ki
lodur. Kuraklığın, memleketin çok geniş mıntakalarmda bilhassa hububat istihsaline büyük zarar
lar iras etmiş olmasına rağmen bu istihsal vasatisi, 1946 - 1950 seneleri vasatisinden daha yük
sek bulunmaktadır. 

({erek ekiliş sahası ve gerek hektar başına istihsal veriminde kaydedilen artışlar sayesinde, 
1946 - 1950 senesinde 7 milyon 69.5 bin ton olan hububat istihsali 1953 senesinde 14 milyon 343.9 
bin tona ve keza 1946 - 1950 yıllarında 9 milyon 118.5 bin ton olan umumi zirai istihsal de, 1953 
yılında 17 milyon 969.7 bin tona yükselmiştir. Yukarda da temas edilmiş olduğu veçhile, 1954 
senesinde memleketin eiddî bir kuraklığa mâruz kalmasına ve bu kuraklığın 1955 senesinle de 
bâzı farklarla devam etmesine rağmen 1954 senesindeki hububat istihsali 9 milyon 624.2 bin tona, 
1955 yılında da 13 milyon 93 bin tona baliğ olmuştur. 

Zirai istihsal mevzuundaki tahlillerimize son vermeden önce 1946 -1950 yıllarında vasati pamuk 
istihsalinin 78.3 bin tondan 1955 senesinde 160 bin tona, diğer sınai bitkiler istihsalinin de 1 
milyon 640.7 bin tondan 3 milyon 684.1 bin tona yükselmek suretiyle her ikisinin de. % 100 ü aşan 
artışlar kaydettiğine işaret etmek faydalı olur. 

2. Sanayi ve madencilik sahalarındaki istihsal artışları: Ziraat sahasında olduğu gibi sanayi 
ve madencilikte de memleketin istihsal kapasitesini artırmak, tabiî ve iktisadi kaynakları süratle 
işletmeye açmak üzere aldığımız isabetli tedbirler sayesinde 1950 senesinden bu tarafa, pek mühim 
gelişmeler sağlanmış bulunmaktalır. Gerek sanayi istihsal endeksleri gerek maden istihsal mik
tarları hakkında yıllar itibariyle hazırlanmış bulunan tablolar bu ciheti açıkça göstermektedir. 
Ancak, sanayi ve madencilik sahalarında girişilmiş olan yatırımların ikmal edilerek işletmeye 
açılmaları zamana mütevakkıf bulunduğu için, inşalarına başlanmış olan tesislerden bir kısmı he
nüz istihsale başlamamış bulunmaktadır. Bu itibarla istihsal rakamlarında görülen artışlar sanayi 
ve madencilik sahasında Hükümetimizin sarfettiği büyük gayretleri aksettirmekten uzak bulun
maktadır. Kurulmakta olan fabrika ve tesisler 1956 yılından itibaren ikmal edilerek işletmeye açıl
dıkları vakit sanayi istihsal endekslerinin de kısa zamanda mühim yükselmeler kaydedeceği aşi
kârdır. 

Diğer taraftan mevcut sanayi istihsal endeksleri, istinadettiği doneler itibariyle sanayi saha
sındaki inkişafları tamamen aksettirmemektedir. Nitekim, imalât Muamele Vergisi matrahını teş
kil eden sınai istihsal yekûnu 1949 senesinde 583 milyon lira iken 1954 yılında 1 milyar 323 milyon 
liranın fevkine yükselmiş ve 1949 senesine nazaran % 126,93 bir artış kaydetmiştir. 1955 yılının 
ilk 8 ayındaki tahminî istihsal yekûnu ise 1 milyar 57,7 milyon liradır. Rakamların bu seyrine 
göre bir yıllık istihsal miktarının 1 milyor 587 milyon lirayı bulacağı ve 1949 senesine nazaran artı
şın % 172 ye baliğ olacağı yani 1949 senesine nazaran % 300 seviyesine yaklaşacağı hesaplanmak
tadır. 

Sınai istihsal endekslerinin, 1949 senesine nazaran 1954 senesinde % 38,4 bir artış göstermesi-
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ne mukabil, imalât Muamele Vergisi matrahını teşkil eden smai istihsal rakamlarında görülen 
artışlar, biraz önce de işaret olunduğu veçhile, % 126,93 tür. 

Maden cevheri istihsalâtma gelince; krom ve manganez gibi harp sanayii ile alâkalı bir kısım 
maden cevheri istihsalinde 1953 yılma nazaran görülen azalmalar, 1954 yılında bu cevherlerin 
ihracatında raslanan güçlüklerden ve ani fiyat tenezzüllerinden tevellüdetmektedir. Ve tamamen 
dünya konjonktürünün menfi şartlarının zaruri bir neticesidir. 

Muhtelif istihsal kollarında 1954 senesi sonuna kadar kaydedilen istihsal artışlarını toplu ola
rak tetkik ettikten sonra, memleketin iktisadi kudretini ve istihsal kapasitesini süratle artırmak 
üzere Hükümetinizin giriştiği geniş sermaye yatırımlarının mevzular ve tesisler itibariyle tahlili
ne geçebiliriz : 

Smai istihsal muvakkat endeksleri 

(1948 — 100) 
Seneler Madenler İmalât sanayii Gıda sanayii Genel endeks 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (*) 

100.0 
115.1 
122.0 
127.2 
145.8 
174.1 
152.9 
153.5 

100.0 
112.2 
112.6 
109.5 
128.8 
135.3 
154.7 
17.1.6 

100.0 
114.4 
119.9 
124.8 
128.9 
148.4 
161.3 
210.5 (**) 

100.0 
113.5 
114.7 
118.4 
133.1 
148.8 
157.1 
177.0 

( * ) Dokuz aylık muvakkat rakamdır. 
(**) Şaraba ait rakamlar tedarik edilemediğinden buraya ithal 

o lunamamıştır. 

Maden Cinsi 

Bakır 
Demir 
Krom 
Kükürt 
Maden Kömürü (Tuve-
nan) 
Linyit 
Manganez 

1948 

10.979 
191.659 
285.725 

2,597 

4.022.813 
1.010.093 

8.327 

Madenler istihsali 

(1948 — 1954) 

1949 

11.283 
210.948 
451.566 

3.095 

4.182.705. 
1.271.936 

22.576 

TON 

1950 

11.700 
233.591 
422.529 

6.00(5 

4.360.598 
1.214.452 

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 

1954 

25.188 
477.228 
523.632 

10.020 

5.710.956 
2.086.572 

47.064 

C) Muhtelif istihsal ve münakale kollarına yapılan sermaye yatırımları : 

Buraya kadar verilen izahat, 1950 den sonra, memleket ekonomisinin pek mühim inkişaflar kay 
dettiğini ve bütün istihsal kollarında bir misli aşan artışlar sağladığını göstermekle beraber, Hükü
metinizin iktisadi kalkınmamızı temin etmek üzere sarf ettiği üstün gayretler ve memleketin iktisadi 
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kudretini süratle artırmak için giriştiğimiz muazzam sermaye yatırımları hakkında tanr bir fikir 
vermeye kâfi değildir. 

1950 senesinden sonra birer birer ele alman ve her biri kendi sahasında müstakbel büyük iktisa
di hamlelerin mihrakını teşkil edecek olan mühim kalkınma projelerinin iktisadi ve teknik etüdleriniü 
yapılması, mukavelelerinin akdi, iç ve dış finansman imkânlarının temini hariçten ithali lâzımgelen 
makine ve tesisatının siparişi, imali, memlekete getirildikten sonra montajı ve işletmeye açılması çok 
etraflı çalışmalara ve pek uzun zamana mütevakkıf bulunmaktadır. Bir barajın temelleri atılmağa 
başladıktan sonra inşasının en az 3 - 4 yıl aldığı, her fabrika ve tesisin keza birkaç senede inşa edile
bildiği, her birinin Türk Lirası ve döviz sarfiyatı olarak yüzlerce milyon liraya mal olduğu nazara 
alınırsa Hükümetinizin 1950 den bu tarafa nasıl bir azim ve ne kadar büyük bir gayretle çalıştığ* 
daha iyi takdir olunur. 

Diğer taraftan, uzun seneler, her türlü imar ve ihyadan mahrum bırakılmış, bütün tabiî ve ikti
sadi kaynakları tam bir verimsizliğe mahkûm edilmiş bulunan bu memlekette, iktisadi kalkınma faa
liyetlerinin yalnız başına istihsali artırıcı tesisleri meydana getirmekle halledilemiyeceğine, bunların 
yanında ve hattâ bunlardan önce doğrudan doğruya istihsali teşvik etmek, istihsal edilen malları is
tihlâk merkezlerine ve ihraç limanlarına, yabancı memleketlere sevk edebilmek için, yol, münakale 
şebekesi, iskele, liman, barınak, silo gibi ana tesislerin vücuda getirilmesinin icabettiğine daha önce 
temas etmiştik. Bu derece şümullü ve bütün iktisadi hayatı kavrıyan ve yekûnu milyarlarca lirayı 
aşan geniş sermaye yatırımlarının 4 - 5 sene gibi kısa müddetler içinde ve topyekûn tahakkuk ettiril
mesinin ne derece büyük gayretlere bağlı bulunduğu malûmdur. Ancak, bir memlekette, lüzumlu yol 
ve münakale şebekelerini kurmadan; liman ve iskele tahmil ve tahliye tesislerini vücuda getirme
den; silolar ve hububat temizleme cihazlarını temin etmeden; nehirlerin akışını tanzim etmek ve müs
tahsil vatandaşlara ve birçok şehir ve kasabalarımıza büyük zararlar iras eden su taşkınlarını önle
mekle kalmıyarak, geniş sahaların sulanmasını temin ve sulardan ucuz ve bol kuvvei muharrike is
tihsaline elverişli barajların inşasını yapmadan; bataklıkların kurutulması, sulama şebekelerinin tesi
si ibi zirai faaliyetlerin ilk ihtiyaçlarını karşılamadan memlekette sanayiin kurulmasını ve emin 
bir şekilde çalışması için ilk şartı teşkil eden kuvvei muharrike mevzuunu halletmeden; millî ekono
minin müstakbel inkişaflarının zemini ve iklimi hazırlanmış olamaz. 

Bir taraftan memlekette ana tesisleri vücuda getirirken diğer taraftan istihsali artırıcı sahalara 
gerek Devlet gerek vatandaş olarak geniş sermaye yatırımlarının yapıldığı böyle hummalı bir dev
rede bâzı müşkülât ve sıkıntılarla karşılaşılması elbette tabiî ve zaruridir. Bütün bu tesisler, fabrika 
ve istihsal üniteleri için toplu olarak milyarlarca liralık Türk parası ve döviz harcandığı halde bun
ların semerelerini vermeye, millî istihsal kudretini topyekûn artırımları ve bedellerini ödemeye baş
lamaları, inşalarının ikmaline bağlı bulunmaktadır. 

Bu safhaya gelinceye kadar kitle halinde sarfiyat yapılması memleketin bütün kaynaklarının ve 
imkânlarının devam etmekte olan inşaata tahsisi elbette bâzı darlıkları ve sıkıntıları mucip olacaktır. 
Ancak bu sıkıntıların kısa bir devreye inhisar ettiğini, memleketin istihsal kudretinin yükselmesiyle 
birlikte yerini ferahlığa ve bolluğa terkedeceğini göz önünde tutmak lâzımdır. Büyük eserler vücuda 
getirmek, bir memleket ekonomisini süratle kalkındırmak kolay bir şey olsaydı, bu memleket zama
nımıza kadar iktisaden bu derece geri bırakılmış olmazdı. 

Kalkınma hamlelerimiz hakkındaki bu umumi izahattan sonra, şimdi, Hükümetinizin 1950 sene
sinden bu tarafa memleketin iktisadi kalkınmasını temin etmek üzere giriştiği kitle halinde sermaye 
yatırımları ve bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki yıllar için sağlanan geniş imkânlar hakkında, mev
zular itibariyle, izahat verilmesi faydalı olacaktır. 
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a) Su işleri mevzuundaki yatırımlar : 

Zirai istihsalin millî ekonomimizde pek mühim bir mevki işgal etmesine, halkımızın büyük ekse
riyetinin çiftçilikle meşgul olmasına rağmen memleketteki su cereyanlarından ve yerarltı sularından 
istifade ederek sulama tesisleri vücuda getirmek, nehirleri ıslah etmek, bataklıkları kurutmak, bir
çok şehir, kasaba ve köylerimizle zirai mahsullerimize pek büyük zararlar iras eden su taşkınlarını 
ve âfetleri önlemek hususunda 1950 senesine kadar müsmir bir gayret sarf edilmemişti. 1937 senesin
de hazırlanan bâzı projelerin, mütaakıp yıllarda, hedefsiz, dağınık ve ürkek şekilde tatbik edilmesi 
neticesi olarak bu tesislerin hiç birisi ikmal ve işletmeye açılamamıştı. 14 sene devam eden bu ve
rimsiz çalışmalar uğruna sarf edilen 140 milyon lira heba olmuştu. 

Bu sebepledir ki çok eski tarihlerde vücuda getirilmiş mahdut birkaç tesis ile çiftçi vatandaşların 
kendi gayretleriyle açtıkları kanallar da dâhil olmak üzere, 1950 senesinde 9 milyon hektara yakla
şan zirai ekiliş sahasının ancak 63 bin hektarı sulanabilmekte idi. Yine o tarihe kadar kurutulmuş 
bataklıkların mesahası 30 bin hektardı. Ancak 107 bin hektar arazi selden korunabiliyordu. 

İktidara geldikten sonra, ilk iş olarak bu dağınık ve randımansız çalışmalar ciddî bir şekilde 
ele alınarak istikametlendirilmiştir. Ayrıca yepyeni bir program ve geniş bir anlayışla harekete 
geçilerek 4 sene içinde 340 milyon lira sarfı suretiyle, sulanan arazi 1950 senesindeki 63 bin 
hektara mukabil 350 bin 500 hektara, kurutulan bataklıklar 243 bin hektara, taşkın ve selden 
korunan arazi 363 bin hektara çıkarılmıştır. 

Halen üzerinde çalışılmakta ve inşaları hızla devam etmekte olan projeler ikmal olunduğu va
kit, 1958 senesinde, sulanan arazi miktarı 550 bin hektara, kurutularak ziraata açılan bataklıkların 
sathı 300 bin hektara, tşkm ve selden korunan arazi de 550 bin hektara yükselecektir. 

Başka bir ifade ile, 1950 senesinden önceki hükümetlerin 14 senelik hedefsiz ve verimsiz ça
lışmaları ancak 200 bin hektar arazinin ıslah veya korunmasına inhisar ettiği halde, iktidarımızın 
gayretleri sayesinde bu miktar çok kısa zamanda 1 milyon 50 bin hektara yükseltilmek suretiyle 
beş mislinden fazla bir seviyeye çıkarılmış olacaktır. 

Diğer taraftan, Hükümetiniz, 1950 senesinden önce hiç ele alınmamış bulunan münferit ve 
mevzii su işlerine pek büyük bir ehemmiyet ve imiş bulunmaktadır. 

Derhal müdahaleyi icabettiren ve alâkalı köyler için birer ıstırap kaynağı olan bu mevzulardan 
414 ü, 1950 senesinden bu tarafa ele alınmış ve 195 i tamamen ikmal edilmiş bulunmaktadır. Greri 
kalanlarının inşaları da süratle devam etmekte olup 1956 senesinden itibaren bitirilmiş olacaktır. 

Münferit ve mevzii su işleri için 1950 senesinden bu tarafa sarf edilen para miktarı 200 milyon 
lirayı bulmaktadır. 

Bunlara zamimeten, yeraltı sularından istifade mevzuu iktidarımızın üzerinde ehemmiyetle 
durduğu işlerden biri olmuştur. Yurdun en ziyade ihtiyacı olan muhtelif mıntakalarında lüzumlu 
etütler yapıldıktan sonra, yer yer arteziyen kuyuları açtırılmaya başlanmıştır. Halen üzerinde hızla 
çalışılmakta olan programlar ikmal edildiği vakit,500 arteziyen kuyusu açılmış olacaktır. 

1950 senesinde iş başına geldiğimiz tarihte, köylerimizin içme suyu durumu çok hazin ve o nis
pette tehlikeli ve tamamen gayrisıhhi bir durum arz etmekte idi. Memlekette mevcut 40 bin kü
sur köyden 22 bin 599 unda hiç içme suyu yoktu. Bu köyler halkı ya biriktirilmiş yağmur sula
rını, yahut çamurlu dere sularını içmek mecburiyetinde kalıyordu. Ayrıca 20 bin köydeki ecdat 
yadigârı bâzı iptidai su tesislerinden de ancak 13 bin 700 ü kullanılabilir halde idi. 

1950 senesinden sonra Hükümetinizin gayretleri sayesinde, yıllık bütçelerden ayrılan ve yekû
nu 72 milyon lirayı bulan tahsisatla, 22 bin 600 köy, sıhhi ve temiz içme suyu tesisine kavuştu
rulmuş bulunmaktadır. Geri kalan köylerin içme suyu tesisleri de 1956 ve 1957 yıllarında tama-
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men ikmal edilmiş ve bu suretle köylerde yaşıyan ve nüfusumuzun % 72 den fazlasını teşkil eden 
vatandaşlar tamamen sıhhi içme suyu tesislerine kavuşturulmuş olacaktır. 

Ayrıca, İller Bankası, şimdiye kadar ikmal edilen 288 şehir ve kasabanın su tesisatı için 37 mil
yon lira harcamış bulunmaktadır. Hale|L inşaları devam etmekte olanlar da önümüzdeki yıllarda 
ikmal edildiği vakit, 1950 senesinden bu tarafa ve iktidarımız zamanında, ceman 78 milyon lira 
sarfiyle 302 şehir ve kasaba modern su tesislerine kavuşmuş olacaktır. 

Su işleri mevzuunda verdiğimiz bu izahata, yüzlerce milyon liralık Türk parası ve döviz sar
fiyle inşa edilmekte olan beş büyük baraj ile, yekûnu 15 i aşan mıntaka santrallerinin; sulama 
tesisleri, feyezan kontrolleri, nehirlerin ve belli başlı sularımızın cereyanlarının tanzimi bakımın
dan sağlıyacakları mühim istifadeler dâhil değildir. 

b) Kuvvei muharrike tesisleri için yatırımlar : 

i. Elektrik enerjisi : Bir memlekette istihsal faaliyetlerinin ve istihsale sermaye yatırımları
nın inkişaf edebilmesinin her şeyden önce ucuz ve bol kuvvei muharrike ve elektrik enerjisine 
vabeste olduğu malûm bir keyfiyettir. Buna rağmen, memleketimizde, 1950 senesine kadar ihmal 
edilmiş mevzulardan birini de kuvvei muharrike ve elektrik enerjisi istihsali teşkil etmektedir. 
Memleketin her tarafına yayılmış, elektrik istihsaline elverişli nehirlerden ve su cereyanlarından 
düşük maliyetlerle bol miktarda elektrik istihsali mümkün olduğu halde bunun bir türlü ele alı
namamış olması geniş halk kitlelerinin dahi nazarından kaçmamış ve zaman zaman pek haklı şikâ
yetlere mevzu teşkil etmiştir. 

Bütün bunlara rağmen büyük kısmı mazot veya kömürle işliyen ve hemen tamamen büyük ka
saba ve şehirlerin tenvirat ihtiyacı için kullanılan şehir ve kasaba santrallerinin yekûnunda is
tihsal edilen elektrik enerjisi miktarı, 1950 senesinde 737 milyon kilovat saatten, nüfus başına 
isabet eden elektrik miktarı da 38 kilovat saatten ibaretti. Ekli cetvelin tetkikinden de anlaşıla
cağı veçhile, 1952 senesinde nüfus başına düşen yıllık elektrik enerjisi istihsalinin birçok memle
ketlerde 2 000 kilovat saatin fevkinde bulunduğu, ayrıca komşu Avrupa memleketlerinde en az 
114 kilovat saat olduğu nazara alınırsa bu mevzuda da memleketimizin ne kadar geri kaldığı ve 
bu geriliğin iktisadi kalkınmamız, halkımızın gelir ve refah seviyesinin yükseltilmesi bakımından 
ne derecede tehlikeli bir mâni teşkil ettiği açıkça görülür. 
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Muhtelif memleketlerde 1952 yılı elektrik ve istihsali, nüfus ve yüz ölçümü itibariyle ortalama değerler 

İstihsal 106 kwh/sene 

Nüfusu Yüz Termik Hidro-elek- Beher 
103 ölçümü santral- trik sant- nüfusa 

Memleketin adı (1952) Km2 1 erden railerden Toplam (kwh) Kwh/Km2 

Norveç 
Kanada (*) 
Birleşik Amerika 
İsveç 
İsviçre 
Yeni Zelanda (**) 
İngiltere 
Avusturya 
Finlandiya 
Avusturalya 
Batı - Almanya 
Belçika 
Fransa 
Holânda 
İtalya 
Danimarka 
Rusya 
Japonya (*) 
Polonya 
Macaristan 
İspanya 
Bulgaristan 
Romanya 
Yugoslavya 
Brezilya (*) 
Yunanistan 
Türkiye 
Hindistan' (*) 

3 
14 
157 
7 
4 
1 
51 
6 
4 
8 
48 
8 
42 
10 
47 
4 

206 
84 
25 
9 
28 
7 
16 
16 
52 
7 
21 
365 

309 
009 
269 
180 
820 
900 
000 
916 
112 
557 
839 
807 
622 
476 
297 
369 
000 
300 
725 
575 
507 
375 
787 
583 
900 
717 
982 
829 

24 222 
9 953 471 
7 827 680 

41 295 
449 .165 
267 837 
243 999 
83 851 
337 009 

7 703 867 
245 227 
30 507 
550 986 
32 388 
301 020 
42 932 

22 270 600 
368 589 
311 730 
93 011 
503 061 
110 842 
237 384 
256 880 

8 516 037 
132 562 
767 119 

3 162 454 

5 
352 
1 

57 
1 

8 
43 
9 
18 
8 
o 

2 

10 

1 

1 

4 

40 
979 
971 
060 
126 
223 
500 
662 
509 
367 
613 
391 
330 
129 
738 
558 
— 
203 
— 
— 
500 
— 
— 
277 
— 
866 
961 
648 

18 
55 
109 
19 
12 
2 
1 
6 
4 
1 
10 

22 

27 

37 

6 

1 

2 

826 
455 
618 
635 
765 
864 
700 
371 
261 
543 
107 
77 
374 
— 
105 
25 
— 
526 
— 
— 
946 
— 
— 
423 
— 
14 
59 
867 

18 866 
61 434 
462 589 
20 695 
12 891 
3 097 
59 200 
8 033 
4 770 
9 910 
53 720 
9 468 
40 704 
8 129 
30 843 
2 583 

117 000 
47 729 
12 655 
3 960 
8 446 
1 400 
2 890 
2 700 
8 606 
880 

1 020 
7 545 

5 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

700 
330 
940 
880 
670 
630 
170 
160 
160 
160 
100 
075 
955 
780 
655 
590 
570 
565 
490 
415 
295 
190 
173 
163 
162 
114 
47 
20 

58 200 
6 200 
59 100 
46 100 
317 000 
11 580 
243 000 
95 600 
14 200 
1 288 

219 300 
310 000 
74 000 

251 000 
102 500 
60 200 
5 250 

129 400 
40 600 
42 600 
16 800 
12 600 
12 200 
10 500 
1 020 
6 650 
1 330 
*2 400 

Ayın zamanda bu rakamlar, hükümetinizin î  başına geldiği günden beri yurdun muhtelif yer
lerinde irili ufaklı birçok barajlar ve elektrik santralleri inşasına ehemmiyet vermekte ne kadar 
haklı olduğunu ifade eder. 

Bu sebepledir ki, iş başına geldiği günden beri elektrik istihsalini artırmak üzere büyük gay
retler sarf eden hükümetiniz, inşasına başlanan şehir ve kasaba santrallerine ilâveten kısa zaman
da beş büyük hidro - elektrik ve baraj tesisleri ile, 15 aded mmtaka hidro - elektrik santrallerinin ve 
ikinci Oatalağzı, Soma, Tunçbilek, Termik santrallerinin inşasını ve İstanbul - Silâhtarağa ve İz
mir santrallerinin tevsii işini ele almış ve inşalarına başlamış bulunmaktadır. 1950 senesinden 
sonra ikmal edilerek işletmeye açılmış olan yeni santraller ve tevsiler sayesinde, yıllık elektrik 
istihsalimiz 1 milyar 500 milyon kilovat saati geçerek 1950 senesindeki seviyesine nazaran % 
200 ün fevkine yükselmiştir. Halen inşaları dev.-ım etmekte olan beş büyük hidrolik elektrik ve 

(*) 1951, (**) 1950 senesine mittir. 
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baraj tesisleri ile, nımtaka hidrolik tesisleri ve termik santralleri tamamen ikmal edilerek işlet
meye açıldıkları vakit de yıllık elektrik istihsalimiz 4 milyar kilovat saate yükselmek suretiyle 
1950 senesindeki 737 milyon kilovat saatlik istihsale nazaran % 542 seviyesini geçecektir. 

Ancak, yapılmakta olan ve bir kısmı da ikmal edilmiş bulunan bu tesislerin, elektrik nakil 
hatlariyle birlikte ceman 1 milyar 450 milyon liraya mal olduğu ve bunun 600 küsur milyon li
ralık kısmını dış finansman yani döviz sarfiyatı teşkil ettiği nazara alınırsa iktidarımızın mem
lekette elektrik istihsalini artırmak üzere ne büyük bir gayret sarf ettiği daha iyi takdir olunur. 

İnşaları hızla devam etmekte olan beş büyük baraj ve hidro - elektrik tesislerinden Seyhan ik
mal edilmiş olup önümüzdeki günlerde işletmeye açılmış olacaktır. Sakarya - Sarıyar gelecek se
ne bu tarihlerde tecrübe işletmelerini yapacaktır. Kızılırmak - Hirfanlı 1958 yılı başında, Gediz 
- Demirköprü ile Akçay - Kemer de 1958 yılı sonlarında işletmeye açılacaklardır. 

Bu barajların temin ettikleri muazzam elektrik enerjisine ilâveten belli başlı nehirlerimizin 
cereyanlarını tanzim etmek, zaman zaman büyük felâketlere sebebiyet veren su taşkınlarını ön
lemek, geniş sahaların sulanmasını temin etmek ve barajların önünde teşekkül eden büyük göl
ler sayesinde bulundukları mmtakalarm iklim ve yağış şartlarını ıslah etmek suretiyle memleket 
ekonomisine sağlıyacakları pek büyük istifadeleri burada ayrıca belirtmek yerinde olur. 

Termik santrallerinden, istanbul - Silâhtarağa santralinin 55 bin kilovat takatmdaki tevsiinin 
20 bin kilovatlık kısmı ile, İzmir santralinin 30 bin kilovatlık tevsiinden 10 bin kolivatlık kısmı 
1953 senesinde ikmal edilerek işletmeye açılmışlardı. Geri kalan kısımları bugünlerde ikmal edil
miş bulunmaktadır. 

İkinci Çatalağzı santralinin 40 bin kilovat takatmdaki iki grupu ile, Soma ve Tunçbilek sant
ralleri de 1956 yılında işletmeye açılmış olacaktır. 

Orta çaptaki mmtaka hidro - elektrik santrallerinden Defne - Harbiye, Erzincan - Girlevik ve Du
ruca - Amasya tamamlanarak hizmete girmiş bulunmaktadır. Tortum - Erzurum, Göksu - Konya, 
Sızır - Kayseri, Kovada - İsparta* Ceyhan - Maraş, Kabaköy - Emet, Botan - Siird, Hazer - Elâzığ 
1956 yılında, Bendimahi - Van ve Kızılcabölük 1957 yılında, İkizdere - Rize ve Değirmendere -
Trabzon santralleri de 1958 yılında ikmal edilerek işletmeye açılmış olacaklardır. 

Bir taraftan yurdun muhtelif mıntakalarmda hidrolik ve termik elektrik santralleri tesisine hızla de
vam ederken diğer taraftan bu santrallerde üretilen ve üretilecek olan elektrik enerjisinin büyük istih
lâk ve sanayi merkezlerine naklini temin etmek üzere elektrik nakil hatları şebekesi de ehemmiyet
le eîe alınmıştır. 1952 yılında ikmal edilerek işletmeye açılmış ve 30 milyon liraya mal olan 458 
kilometrelik Oatalağzı - İstanbul hattına ilâveten 125 milyon lira sarfı suretiyle 3 546 kilometre 
tulünde yeni elektrik nakil hatları inşaatına süratle devam olunmaktadır. Bunların bir kısmı ikmal 
edilerek işletmeye açılmış olup, pek büyük kısmının inşaatı 1956 yılında tamamen bitirilmiş ola
caktır. 

Mmtaka santrallerinden 12 sinin inşaatını der uhde etmiş olan İller Bankası bunlara ilâveten 
352 şehir ve kasabaya santral inşa ettirmektedir. Bunlardan 49 milyon liraya mal olan 203 santral iş
letmeye açılmıştır. 53,5 milyon liralık 149 santralin inşaları hızla devam etmekte olup büyük kıs
mı 1956 yılında istihsale başlıyacaklardır. 

2. Kömür ve petrol tesisleri : Kuvvei muharrike tesislerine ait yatırımları tetkik ederken, di
ğer iki mühim kaynağı teşkil eden, kömür tesisleriyle petrol mevzuuna da temas etmek faydalı 
olacaktır. 

Zonguldak kömür havzasının ıslahı suretiyle istihsal kapasitesini artırmak üzere hazırlanmış bulu
nan ve mühim bir kısmını döviz sarfiyatı teşkil eden 381 milyon liralık amenajman programının 285 mil
yon liralık kısmı ikmal edilmek üzeredir. Geri kalan kısmı da 1957 yılında tamamlanacaktır. Bu 



— 19 — 
işler bitirildiği zaman, 1949 senesinde 4 milyon ton olan maden kömürü istihsalimiz, 1957 yılmda 
7 milyon tona yükselecektir. 

Diğer taraftan Garp linyitlerinin 1949 yılında 1 milyon 270 bin ton olan istihsal kapasitesini 3 
milyon tona çıkarmak üzere tatbik edilmeye başlanmış bulunan 62 milyon liralık amenajman prog
ramının da halen 45 milyon liralık kısmı ikmal edilmiş bulunmaktadır. Geri kalan kısmı da süratle 
devam etmektedir. 

Ayrıca Kastamonu-Azda vay mıntakasmda keşfedilmiş olan zengin maden kömürü kaynaklarını 
kısa zamanda işletmeye açmak üzere lüzumlu hazırlıklara geçilmiştir. 

Memleketimizin muhtelif mmtakalarmdaki petrol kaynaklarının bir an önce işletilmesi için Hü
kümetiniz büyük gayretler sarf etmelktedir. Petrol mevzuunu esasından halletmek üzere çıkarılmış 
ve Büyük Meclisin geçen devredeki çalışmaları sırasında yeniden tadil ve ıslah edilmiş olan Petrol 
Kanunundan büyük faydalar beklemekteyiz. Şimdiye kadar müracaat eden dünyanın belli başlı 
petrol şirketleri jeolojik istikşaflarını ikmal etmiş olup pek yakında kendilerine ayrılan mmtakalar-
da katî araştırmalara geçeceklerdir. 

Diğer taraftan, bu sene başında kurulmuş olan Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı, Güney-Do
ğu Anadolu petrol mmtakasındaki araştırmalarına hızla devam etmektedir. 

Bu mmtakadan elde edilmeye başlanan ham petrolleri işlemek maksadiyle, 30 milyon liralık 
kısmı dış finansman olmak üzere 56 milyon lira sarfiylc kurulmuş olan rafineri tesisleri senede 330 
bin ton ham petrol tasfiye edecek bir kapasiteye sahiptir. Bu rafineriden elde edilecek petrol müş-
takaktı her sene mühim miktarda döviz tasarrufu sağlıyacağı gibi ayrıca 200 bin ton da kömür ta
sarrufu temin edecektir. 

c) Madencilik sahasına yapılan yatırımlar : 

Hususi teşebbüsün sahip bulunduğu krom, mangenez, linyit, demir gibi muhtelif maden ya
taklarını geliştirmek üzere sarf ettikleri gayretler yanında, Devlet İktisadi teşekkülleri de hıza ça
lışmaktadırlar. Bu cümleden olmak üzere, Etibank, Divriği-Demir, Keçiborlu-Kükürt ve Murgul 
-Bakır madenlerinin istihsal (kapasitelerini artırmaık üzere ceman 25 milyon liralık bir yatırım prog
ramını tamamlamak üzeredir. 

Bu yatırımlar 1956 yılı içinde tamamlandığı vakit, Divriği-Demir madeninin istihsal kapasite
si, 1950 senesinde 220 bin tondan, 400 bin tona; Keçiborlu-Kükürt madeninin istihsal kapasitesi 
1950 senesindeki 6 bin tondan, 15 bin tona, Murgul - Bakır madeninin istihsal! kapasitesi de, 1950 se-
nenesindeki 3 bin tondan, 12 bin tona yükselmi] olacaktır. 

Bu yatırımlardan, şimdiye kadar elde edilen neticelere göre, Etibanikm 1954 senesindeki de
mir cevheri istihsali 477 bin tona, kükürt istihsali 10 bin tona, bakır istishali de (Ergani 
ile birlikte), 1950 senesinde 11,7 bin tondan 25.2 bin tona yükselmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü memleketin maden kaynaklarının istikşafı, 
damarların tesbiti, işletmeye hazır hale getirilmesi hususunda hızla çalışmaktadır. Bu maksatla, 
memleketin muhtelif yerlerindeki linyit, demir volfram, krom, pirit ve petrol yataklarının 
istikşafları için, 1950 senesinden bu tarafa, ceman 14,5 milyon lira harcanmıştır. 

Bunlara ilâveten Etibank, bâzı millî bankaları ıız ve bir kısım yabancı müteşebbislerle birlikte 
Garbi - Anadolu'da yeni demir madeni yatakları araştırmaya başlamıştır. 

d) Sanayi sahasına yapılan yatırımlar : 

İktidarımız iş başına geldiği günden beri bir taraftan zirai istihsalimizi ve çiftçi vatandaşları 
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teşvik ve takviye etmek üzere var güciyle çalışırken, diğer taraftan, memlekette kendi hammad
delerimizi işliyeeek ve belli başlı mühim ihtiyaç maddelerini memleket içinden ucuz ve emin bir 
şekilde temin edecek sanayiin tesis ve inkişafına büyük ehemmiyet atfetmiştir. Bu maksatla, kuv-
vei muharrike mevzuunu büyük bir ehemmiyetle ele almış olduğu gibi, sınai tesislere sermayj 
yatırımında bulunan vatandaşlara da geniş kolaylıklar ve imkânlar temin etmiştir. 

Memleketin iktisadi şartlarına ve imkânlarına uygun sanayiin bir an önce kurulması ve sür
atle gelişmesinin arz ettiği ehemmiyeti izaha lüzum görmüyoruz. 

Bu maksatla kurulmuş olan Sanayi Kalkınma Bankasının, ikrazata başladığı 1951 yılı ortala 
rından itibaren yeni sınai tesisler ile tevsi ve ikmaller için hususi müteşebbislere açtığı yatırım. 
kredilerinin yekûnu 147 milyon lirayı geçmiş bulmaktadır. Alâkalı müteşebbislerin kendi kaynak
larından ilâve ettikleri paralarla birlikte bu miktar kredi, sanayi sahasına 415 milyon liralık yeni 
yatırımları tahrik etmiştir. 

Ancak yukardaki rakamların yalnız başına Sanayi Kalkınma Bankasının hususi müteşebbis
lere açtığı krediler sayesinde tahakkuk ettirilen yatırımlara taallûk ettiğim ve iktidarımız zama
nında hususi teşebbüsün meydana getirdiği tesislerin cüzi bir kısmını ifade ettiğini bilhassa hatır
latmak yerinde olur. 

Diğer taraftan, memleketin muhtacolduğu sınai tesislere bir an önce kavuşmasını temin mak-
sadiyle 1951 senesinde kabul edilen Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu, 1954 senesin
de esaslı surette tadil olunarak memleketimizde sınai tesislere sermaye yatıracak yabancı müte
şebbislere geniş kolaylıklar ve imkânlar temin edilmiş bulunmaktadır. Bu kanunun meriyete vaz'ı 
tarihinden itibaren geçen kısa zamanda vâki müracaatlardan 150 milyon liralık kısmı fiilî teşeb
büs safhasına intikal etmiş bulunmaktadır. Bu miktara yerli müteşebbislerin vaz'etmeyi taahhüdet-
tikleri 231,5 milyon lira da ilâve olunduğu takdirde, Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu 
yolu ile kısa zamanda sanayi sahasına 400 milyon lira yatırım temin edilmiş olduğu görülür. 

iktidarımızın, hususi teşebbüs erbabının sanayi sahasındaki yatırımlarını teşvik ve takviye etmek 
üzere aldığı tedbirler sayesinde bu sahadaki yatırımlar ve istihsal kapasiteleri gün geçtikçe artmak
tadır. 

Filhakika, memleketteki fabrika ve sınai istihsal ünitesi, 1950 senesinde 2335 adedden ibaret iken 
1954 senesi sonunda 4527 ye yükselmiştir. 

Sınai hamlelerimiz hakkındaki bu umumi izahattan sonra bir kısım iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile, hususi müteşebbislerin kurmakta oldukları başlıca sanayi tesisleri ve iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin sanayi sahasındaki faaliyetleri hakkında izahat verilmesi faydalı olacaktır. 

1. Şeker sanayii : Seker sanayii mühim bir işletme olduğu kadar halkın zaruri gıda maddelerin
den birini teşkil etmesi, gerek çiftçilere gerek işçilere yeni iş sahaları ve çalışma imkânları sağlaması 
bakımından büyük bir ehemmiyeti haizdir. Ayrıca, memleketimizdeki tatbikat ve gelenekler bakımın
dan şeker fabrikaları kendi mıntakalarındaki çiftçilere, münavebe usulünü getirmek, teknik bilgilerin 
yayımını temin etmek, köylümüzün gelir ve refah seviyesini yükseltmek, hayvan yemi mevzuunu hal
letmek itibariyle de doğrudan doğruya ziraat sahasına yatırımların bir şubesi olarak telâkki edilegel-
miştir. 

Şeker fabrikalarının arz ettiği bu ehemmiyete rağmen, 1950 senesinden önceki hükümetler şeker 
sanayiini inkişaf ettirecek yerde suni tedbirlerle halkın şeker istihlâkini tahdide gayret sarf etmiş
lerdir. 1927 senesiyle 1934 senesi arasında kurulmuş olan 4 şeker fabrikasından sonra yeni fabrikalar 
tesisi yoluna da gidilmemiştir. 

iktidarımız, iş başına geldikten sonra, 150 milyon liralık kısmı, ithal edilecek makine ve tesisat 
bedeli olmak ve dövizle ödenmek üzere 300 milyon lira sarfı ile, memleketin muhtelif mmtakalarında 
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yeniden 11 şeker fabrikası inşasına başlamıştır. Bunlardan Adapazarı Fabrikası 1953 yılında, Konya, 
Amasya ve Kütahya fabrikaları 1954 yılında, Burdur, Susurluk ve Kayseri fabrikaları da 1955 se
nesi içinde işletmeye açılmıştır. Erzurum, Erzincan, Malatya ve Elâzığ fabrikaları da 1956 yılında iş
letmeye geçecek ve bu suretle yekûnu 300 milyon lira tutan bu program da 1956 yılında ikmal edil
miş olacaktır. 

1950 senesinde şeker fabrikalarının âzami istihsal miktarları 130 bin tondan ibaret bulundu
ğu halde, istihsale başlıyan 7 fabrikanın ilâvesiyle 1955 kampanyasında şeker istihsal kapasitemiz 
300 bin tona yaklaşmıştır. 1956 senesinde geri kalan 4 fabrikanın da iştirakiyle şeker fabrikaları
nın istihsal kudreti 376 bin tonu bulacaktır. 

Memlekette 1950 senesinden bu tarafa kaydolunan süratli inkişaf ve vatandaş gelirlerinin yük
selmesinin tabiî bir neticesi olarak birden artmış bulunan şeker istihlâkinin yarattığı muvakkat 
darlıklar ve şeker sıkıntısı yeni fabrikalarımızın istihsale başlamaları ile birlikte ve geçen yaz orta
larından itibaren artık tamamen tarihe karışmış bulunmaktadır. Bundan sonraki yıllarda, memle
kette şeker darlığı çekilmesi şöyle dursun, bilâkis şeker ihracedebilecek bir hale gelmiş buluna
cağız. 

Yukarda bahsettiğimiz 11 şeker fabrikasının, $3ker Şirketi, millî bankalarımız, mahallî müte
şebbisler ve pancar ekicileri kooperatiflerinin iştirakiyle kurulduğunu bilhassa tebarüz ettirmek 
lâzımdır. Bu misal, 1950" senesinden sonra Devlet, ve devlet teşekkülleri, millî bankalarımız, husu
si müteşebbisler ve çiftçilerimizin nasıl el birliğiyle çalıştıklarının güzel bir örneğini teşkil etmek
tedir. Şimdiye kadar pancar ekicileri kooperatiflerinin adedi 16 ya, ortak sayısı 200 bine ve ortak
ların taahhüdettikleri sermayelerin yekûnu da 75 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

2. Çimento sanayii : 1949 - 1950 senelerinde memlekette mevcut çimento fabrikalarının yıllık 
istihsali 395 bin tondan ibaret olduğu halde, hariçten ancak 22 bin ton çimento ithal edilmekte 
idi. Bunlar da yerli fabrikaların istihsal edemedikleri hususi vasıflı çimentolardı. 

1950 senesinden sonra, memleketin hummalı bir inkişaf devresine girmesi, külliyetli miktarda 
çimento kullanılmasını icabettiren yatırımlara başlanması neticesinde, çimento istihlâki de süratle 
yükselmiştir. Filvaki, 1950 senesinden sonra mevcut fabrikaların istihsal kapasitelerinin tevsii ve 
yeni fabrikalar inşası suretiyle, çimento istihsal kapasitesinin 1 milyon tonun fevkine yükseltil
mesine rağmen çimento ithalâtı süratle artarak 1953 senesinde 537 bin, 1954 senesinde de 630 bin 
tonu bulmuştur. Yerli istihsal ve ithalât yekûnunun, 1950 senesine nazaran 4 misline çıkmasına 
rağmen memlekette çimento darlığı çekildiğini görmekteyiz. Eğer memleket dâhilinde kâfi miktar
da çimento istihsal edilebilse yıllık istihlâkin 2 milyon tonu aştığı görülecektir. 

Her sahada memleketin yeniden imar edilmek devresinde olduğunu, yollar, köprüler, barajlar, 
fabrikalar, santraller, limanlar, silolar yapılması lâzımgeldiğini ve bütün bunların da külliyetli 
miktarda çimentoya ihtiyaç arz ettiğini göz önünde tutan iktidarımız mesuliyet deruhde ettiği ta
rihi takibeden ilk senelerde çimento istihsal kapasitesine yaptığı ilâvelerle iktifa etmiyerek yeni
den 21 çimento fabrikası kurmaya karar vermişti. 

Her ne kadar o tarihlerde bu karar, birbirine zıt bir gekilde türlü tefsirlere ve tenkidlere mev
zu teşkil etmişse de, hâdiseler ve yukarda verdiğimiz ithalât rakamları bu hususta da ne kadar 
isabetli hareket ettiğimizi açıkça ortaya koymuştur. O zamanki menfi propagandalar bizzat hâdi
selerle tekzibedildiği için şimdi de, inşalarına başlanan çimento fabrikalarının niçin bir an önce 
işletmeye açılmadıkları sorulmakta ve çimento darlığı çekildiğinden şikâyet edilmektedir. 

inşasına başlanmış olan yeni çimento fabrikalarından üçü ikmal edilmiş olup içinde bulundu
ğumuz aylarda işletmeye açılacaktır. Maliyet yekûnu 263 milyon lira tutan diğer 18 çimento fab
rikasından 10 u 1956 yılında, diğerleri de 1957 ve mütaakıp senelerde ikmal edilmiş olacaktır, 
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Bu suretle çimento istihsal kapasitesi, 1949 - 1950 yıllarındaki 395 bin tona mukabil, 1956 yılında 
2 milyon tonu, 1957 yılından sonra da 2,5 milyon tonu tecavüz edecektir. 

Yeni çimento fabrikaları da, şeker fabrikalarında olduğu gibi millî bankalarımız ve mahallî 
müteşebbislerin iştirakiyle kurulmaktadır. 

3. Azot ve asit sülfirik sanayii : Zirai işletmecilik sahasında iktidarımızın temin ettiği seri 
kalkınma, - hektar başına zirai istihsal verimini artırmak gayretleri, memlekette suni gübre 
ihtiyaç ve sarfiyatını da süratle yükseltmiş bulunmaktadır. Ayrıca azot sanayiinin millî sa
vunma ihtiyaçları için arz ettiği büyük ehemmiyeti tebarüz ettirmeye lüzum yoktur. 

Bu cihetleri nazara alan iktidarımız, azot sanayii ve suni gübre fabrikalarını bir an önce kur
maya karar vermiş bulunmaktadır. 

Bu maksatla Kütahya'da temelleri atılarak inşasına başlanmış bulunan azot sanayii tesislerinin 
ceman 103 milyon 649 bin liraya mal olacağı hesaplanmaktadır. 1958 senesinde ikmal edilerek iş
letmeye açıldığı vakit, senede 270 bin ton linyit ve 106 bin ton alçı taşı kullanmak suretiyle; 

60 bin ton amonyum sülfatlı gübre, 
50 » » » nitratlı gübre, 

6 » » kesif asit nitrik ve 
Bin ton amonyak istihsal edilecektir. 

Diğer taraftan Etibank 14 milyon 571 bin lira sarfiyle, Murgul Bakır Fabrikasında,asit sülfirik 
gazı istihsal etmek üzere yeni tesisler kurmaya başlamış bulunmaktadır. 1956 senesinde ikmal 
edilerek işletmeye açılacak olan bu tesislerden her sene, süper fosfat sanayiinin en mühim iptidai 
maddesini teşkil eden 70 bin ton asit sülfirik istihsal edileceği gibi, civardaki çiftçilerin zararları 
da önlenmiş olacaktır. 

Ayrıca, bir yabancı firmanın da iştirakiyle, Ziraat Bankasının İskenderun'da kurduğu 100 bin 
ton kapasiteli süper fosfat fabrikası 1954 yılında ikmal edilerek istihsale başlamış bulunmaktadır. 

4. Mensucat sanayii : iktidarımızın aldığı isabetli tedbirler sayesinde memlekette en ziyade 
inkişafa mazhar olan sanayi grupundan birisini de mensucat sanayii teşkil etmektedir. 

1950 senesinde memleketteki büyük pamuklu ve yünlü mensucat sanayii tesislerinin sayısı 219 
dan ibaret iken, yeniden 309 tesis ilâvesiyle bugün, 528 e yükselmiş bulunmaktadır. 

Pamuklu mensucat sanayiindeki iğ adedi 1950 senesinde 260 bindi. Bu miktar 1954 senesinde 
600 bin iğe yükselmiştir, inşaları ikmal edilmek üzere bulunan yeni tesislerle birlikte 1956 senesin
de 1 milyon iği bulacaktır. 

Pamuklu dokuma tezgâhları da 1950 senesinde 6 binden, 1954 senesinde 10 bin 781 e yükselmiş
tir. 1956 senesinde ise 19 bin 532 ye baliğ olacaktır. 

Yünlü mensucat sanayiindeki iğ adeli de, 1950 senesinde 54.100 iken, 1954 senesinde 187 bine 
yükselmiştir. Dokuma tezgâhları da 1 400 adedden 2 480 adede yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu rakamlar, memleketteki mensucat sanayii tesislerindeki süratli gelişmeyi bariz bir şekilde 
ortaya koymaktadır. 

Sümerbank tesislerindeki pamuklu iğ adedi 1950 senesinde 126 binden, 1954 senesinde 215 bine 
yünlü iğ adedi de, 29 binden 53 bine yükselmiştir. 

Yünlü ve pamuklu mensucat sanayiindeki bu süratli inkişafa rağmen, halkımızın gelir ve refah' 
seviyesindeki yükselmenin bir neticesi olarak, mensucat istihlâkinin de fazla arttığı ve mensucat it
halâtının mühim miktarlara baliğ olduğu nazara alınarak : 
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a) Ereğli, Erzincan, Denizli iplik, Bakırköy, Adana, Kayseri, Ereğli pamuklu fabrikaları ile 

îzmir ve Nazilli basma fabrikalarının tevsi ve ikmali için 7G milyon lira; 

b) Diyarbakır - Şayak, Bursa - Merinos, Hereke ve Defterdar yünlü fabrikalarının tesisat ve 
tevsii eri için 36 milyon 225 bin lira; 

c) Gemlik fabrikasına suni yün, selofan ve karbon sülfür tesisleri ilâvesi için 5 milyon 313 
bin lira; 

d) Ereğli, Gemlik, Nazilli ve Bakırköy fabrikalarının santralleri ile Derme santralinin tevsii 
için 8 milyon 405 bin lira olmak üzere, Sümerbank'a bağlı mensucat fabrikaları için şimdiye kadar 
ceman 125 milyon 849 bin lira sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Bu yatırımlar sayesinde, Sümerbank Mensucat Fabrikalarında : 

56 900 000 metre pamuklu mensucat, 
3 085 000 metre yünlü mensucat, 

3 400 ton pamuk ipliği, 
740 ton suni yün ve selofan, 
600 ton karbon sülfür. 

Kapasite artışı veya yeni istihsal kapasiteleri sağlanmıştır. 

Bunlara zamimeten Denizli, Erzincan iplik fabrikalarına dokuma tezgâhları ilâvesi; Nazilli ve İz
mir basma fabrikaları ile Kayseri dokuma fabrikasının tevsii için 29 milyon lira sarfı suretiyle pa
muklu mensucatta yeniden 38 milyon metrelik bir kapasite artışı sağlanması kararlaştırılmış olduğu 
gibi, yeniden 130 milyon lira sarfa ile, Aydın, Balıkesir, Manisa, Bergama, Antalya, Eskişehir, Ka
raman, Adıyaman ve Maraş'ta ceman 73 milyon metre kapasiteli yeni pamuklu fabrikaları kurul
masına karar verilmiştir. 

Ayrıca, 1956 senesinden itibaren yünlü mensucat fabrikalarının istihsal kapasitelerini yük
seltmek için 7 milyon lira ve Gemlik Suni ipek Fabrikasının istihsal kapasitesini yeniden 1 20O 
ton artırmak için de 12 milyon lira sarfı programlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bu rakamlar, mensucat sanayiinin gelişmesi için nasıl büyük bir gayret sarf ettiğimizi göster
mektedir. 

5. Selüloz ve kâğıt sanayii : 1950 senesinden sonra, yapılmış olan caman 28 milyon 264 bin 
liralık yatırım sayesinde izmit Kâğıt ve Selüloz fabrikalarının istihsal kapasitesi, 1950 yılındaki 
18 bin tondan 50 bin tonun fevkine yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Kâğıt ithalâtımızın süratle arttığını ve bu sebeple yabancı memleketlere her sene mühim mik
tarlarda döviz ödendiğini nazara alan Hükümetiniz yeniden 40 milyon lira sarfı ile izmit fabri
kalarının kraft selüloz ve kâğıt istihsali kapasitesini tevsie karar vermiş ve lüzumlu hazırlıkla
ra geçmiştir. 1957 senesinde ikmal edilecek olan bu tevsiler sayesinde kâğıt istihsal kapasitesi ye
niden 28 bin ton artırılacaktır. 

Buna ilâveten 60 milyon liraya mal olacağı hesaplanan 30 bin ton kapasiteli ikinci bir kâğıt 
fabrikasının hazırlıklarına geçilmiştir. 

6. Demir ve çelik sanayii : Memleketteki iktisadi kalkınma faaliyetleri, istihsale, sermaye 
yatırımlarının demir, ve çelik ile bunlardan mamul malzeme ithalâtını süratle ve büyük mikyas
ta artırdığı malûm bir keyfiyettir. Nitekim son senelerdeki bu nevi malzeme ithalât bedeli bir
kaç yüz milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Memleketin bu pek mühim ihtiyacını nazarı dikkate alan iktidarımız iş başına gelir gelmez, 
bir taraftan Karabük tesislerinin, diğer taraftan Divriği demir madenlerinin istihsal kapasitele-



- 24 — 
rini artırmak üzere lüzumlu yatırımlara tevessül etmiştir. Divriği demir madenlerinin amenaj-
manmdan daha önce bahsetmiştik. Karabük tesislerinin ıslahı için girişilen ilk yatırımlar, demir 
ve çelik fabrikalarına kok ve sinter tesisleri ilâvesi ile haddehane ve çelikhanenin ıslahı ve istih
sal kapasitesinde mevcut tıkanıklıkların bertaraf edilmesi teşkil etmiştir. Bu maksatla, 1950 se
nesinden bu tarafa ceman 73 milyon 435 bin lira harcanmış bulunmaktadır. Kok tesisleri 1952 yı
lında, sinter tesisleri de 1953 yılında işletmeye açılmıştır. Haddehane ve çelikhanenin tevsii de 
1956 yılında ikmal edilmiş olacaktır. 

Bu yatırımlar sayesinde, haddehane mamulleri istihsali 1950 senesinde 78 bin ton iken, 1954 
yılında 137 bin tona; çelikhane mamulleri istihsali de 1950 senesinde 92 bin tondan, 1954 
yılında 162 bin tona yükselmiş bulunmaktadır. Yapılmakta olan yatırımlar, 1956 yılında tamamlan
dığı vakit haddehane istihsali 300 bin tona, çelikhane istihsali de 350 - 400 bin tona yükselecektir. 

Buna ilâveten, yeniden 58 milyon 73 bin lira sarfiyle Karabük tesislerinin ikinci kademe tevsi-
lerine girişilmiş bulunmaktadır. Bu tevsiler de 1957 yılında ikmal edilerek işletmeye açıldığı vakit, 
mezkûr tesislerin istihsal kapasitelerinde yeniden 100 bin tonluk* bir artış sağlanmış olacaktır. 

7. Boru fabrikaları : Memleketin boru ihtiyacını kendi istihsalimizle karşılamak üzere 1952 yı
lında Karabük'te inşasına başlanmış olan santrifüj boru fabrikası 1954 yılında işletmeye açılmış bu
lunmaktadır. 6 milyon 753 bin liraya mal olan bu tesis, senede 18 bin ton muhtelif cins boru istih
sal edecek kapasiteye sahiptir. 

Ayrıca, yabancı bir firmanın da iştirakiyle Sümerbank'm İzmit'te inşasına başladığı dikişli boru 
fabrikası 1956 yılı ortalarında işletmeye açılmış olacaktır. Ceman 6 milyon liraya mal olan bu fab
rikada senede 15 bin ton dikişli boru imal edilecektir. 

Dikişli boru fabrikasının inşaatı devam ederken, bu fabrikaya yağmur şeklinde sulama boruları 
imal edecek yeni tesislerin ilâvesine başlanmıştır. 

8. Cam ve soda fabrikası : Memlekette imar hareketlerinin çoğalması ve köylümüzün hayat se
viyesinin memnuniyeti mucip bir şekilde gelişmesinin bir neticesi olarak pencere camı ithalâtının da 
süratle artmakta olduğunu nazara alan Hükümetiniz bir cam fabrikası üzerinde ehemmiyetle dur
maktadır. Bu sayede, memlekette mühim bir sanayi kolu tesis edilmiş olacağı ve her sene milyonlar
ca liralık döviz tasarrufu sağlanacağı gibi, soda ve sudkostik gibi sanayi hammaddesinin de dahilde 
imali mümkün olacaktır. 

Etüdleri üzerinde bir müddetten beri büyük bir itina ile çalışılmakta olan bu fabrika, 23 milyon 
liralık kısmı dövizle ödenmek üzere 45 milyon liraya mal olacak ve 1957 yılında işletmeye açıldığı va
kit senede : 

20 bin ton pencere camı 
20 » » soda 
20 » •» sudkostik istihsal edecektir. 

9. Sümerbanka bağlı diğer sanayi grupları :Taşköprü kendir fabrikası 1952 yılında ikmal edi
lerek işletmeye açılmış olup her sene 4 milyon 355 bin metre kendir elyafı istihsal etmektedir. 
Bu fabrika 5 milyon 800 bin liraya mal olmuştur. 

Aynı ihtiyaç grupu ile alâkalı olarak memlekette kurulmasına karar verilen çuval, kanaviçe 
fabrikasının 8 milyon liralık kısmı dış finansman olmak üzere 15 milyon liraya mal olacağı ve 
1956 senesinde ikmal edildiği vakit senede 40 milyon metre kanaviçe istihsal edeceği hesaplan
maktadır. İhraç mallarımızın en zaruri ihtiyaçlarından birini karşılıyacak olan bu fabrikanın da 
mühim bir döviz tasarrufu sağlıyacağı şüphesizdir. 

Sümerbanka bağlı olarak kurulmasına karar verilmiş olan deri fabrikası da 3 milyon liraya 
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mal olacak ve 1956 senesinde ikmal edildiği vakit halen bir yılda istihsal edilen 240 bin sivil kun
dura adedi 900 bine yükselecektir. 

Verilen bu izahattan anlaşılacağı üzere İktisadi Devlet Teşekküllerinin üzerinde çalıştıkları 
yeni tesisler veya tevsi ve ikmallerin her biri, memleketin en mühim ihtiyaçlarından birine hitab-
etmekte ve önümüzdeki yıllardaki iktisadi kalkınmamızda pek mühim birer mevki işgal etmekte
dirler. 

10. Makine ve Kimya Endüstrisinin yatırımları : Makine ve Kimya Endüstrisine bağlı tesis
lerden mermi imalâthanesi, mühimmat fabrikası, pirinç fabrikası ve barut fabrikası ile muhtelif 
ünitelerin tevsi ve ıslahı için 1955 senesine kadar, 16 milyon 219 bin liralık kısmı dış finansman 
olmak üzere, 23 milyon 120 bin liralık yatırım yapılmıştır. 

Diğer taraftan, Ankara'da inşasına başlanmış bulunan fişek fabrikasının, 29 milyon 651 bin 
liralık kısmı dış finansman olmak üzere, 38 milyon 536 bin liraya mal olacak ve 1957 senesinde 
ikmal edilerek istihsale başlıyacaktır. 

Bunlara ilâveten, 20 milyon 778 bin liralık kısmı dış finansman olmak üzere, 34 milyon 466 bin 
liraya mal olacağı hesaplanan yeni tevsi, ikmal ve ıslahlar sayesinde mühim miktarlarda imalât 
artışı sağlanacağı hesaplanmaktadır. 

Bu suretle, 1950 yılından sonra, Makine ve Kimya Endüstrisi camiası içinde yeniden girişilmiş 
olup, mühim kısmı ikmâl edilmiş, diğerleri de hızla devam etmekte olan tevsi, ıslah ve yeni tesisle
rin mecmu maliyeti 66 milyon 648 bin liralık kısmı dış finansman olmak üzere 96 milyon 122 bin 
liraya baliğ olmaktadır. 

e) Hububat ve hayvan mahsullerini değerlendirme tesisleri : 

1. Hububat değerlendirme tesisleri ve Toprak Mahsulleri Ofisinin çalışmaları : iktidarımı
zın çiftçimizi türlü tedbirlerle teşvik ve takviye etmek hususundaki üstün gayretlerinin mesut 
neticesi olarak, zirai istihsaldeki artış, Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyetlerini, ambarlama ve te
mizleme tesislerine olan ihtiyacını da yükseltmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, 1946 - 1947 ile 1949 - 1950 devreleri arasında, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat mu-
bayaatmm yıllık vasati yekûnu 553 bin ton, müstahsıla ödediği bedel de 125 milyon lira olduğu 
halde, 1950 - 1951 ile 1953 - 1954 devreleri arasındaki yıllık mubayaa yekûnu vasatisi 1 303 250 to
na; müstahsıla ödediği bedel ise 380 milyon liraya yükselmiştir. 1 Haziran 1955 te başlıyan 1955 -
1956 devresinin ilk altı ayı zarfındaki hububat alımları 1 milyon 86 bin tona baliğ olmuştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin, memleketin en ücra köşelerine kadar yayılmış olan teşkilâtı saye
sinde bir taraftan çiftçimizin mahsulünü müstakar fiyatlarla değerlendirmek, diğer taraftan ih
racatı deruhde ederek hububatımıza dış piyasalarda emin pazarlar temin etmek maksadiyle pek mü
him bir vazife ifa ettiği malûmdur. 

Hububat ihracatı mevzuunda, memleketimiz ilk defa, iktidarımız zamanında, buğday ihracatçısı 
olarak dünya piyasalarında ehemmiyetli bir mevki işgal etmeye başlamıştır. Nitekim 1950 yılını 
takibeden 4 sene zarfında dış memleketlere ceman 2 830 029 ton hububat ihracedilmiş ve memle
ketimize 750 milyon liralık dış tediye gücü sağlanmış bulunmaktadır. 1955 - 1956 devresinde de 
600 bin ton civarında hububat ihracedileceği hesaplanmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyetlerindeki gelişme, hububat ambarlama ve temizleme tesis
lerine olan ihtiyaçları da geniş mikyasta artırmış bulunmaktadır. Bir ziraat memleketi olmamıza 
rağmen, 1950 senesinde 39 bin tonu silo ve 268 bin tonu ahşap veya kagir ambar olmak üzere 
memleketteki bütün ambarlama tesislerinin kapasite yekûnu 411 bin tondan ibaret bulunuyordu. 
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İktidarımız zamanında bu pek mühim ihtiyacı bir an önce karşılamak maksadiyle 56,5 milyon 

liralık kısmı dövizle tediye edilmek üzere, 110 milyon liralık bir yatırım programı ile beton ve çelik 
silolarla, ambarlar ve temizleme tesisleri kurulmaya başlanmıştır. 

Tatbikine geçilmiş ve bir hayli ilerlemiş olan bu program tamamen ikmal edildiği vakit, 40 beton 
silo, 456 çelik silo ve hangar ve 84 çelik depodan müteşekkil olmak üzere, hububat depolama ve 
temizleme tesislerinin kapasitesi 2 milyon 200 bin tona yükselmek suretiyle 1950 senesindeki sevi
yesinin 5 mislini aşacaktır. 

Bu programın mühim bir kısmı ikmal edilerek tesisler işletmeye açılmış olduğu için Toprak 
Mahsulleri Ofisinin depolama ve temizleme imkânları halen, 1 milyon 100 bin tona baliğ olmuş ve 
1950 seviyesinin 2 mislini geçmiştir. 

Ayrıca geçen sene ingiltere Hükümetinden temin edilen 50 küsur milyon liralık dış kredi ile 
biri Mersin'de 100 bin tonluk, diğer ikisi Konya ve Ankara'da 60 şar bin tonluk, olmak üzere 3 
dev silo ile, değirmenler ve buğday temizleme tesisleri vücuda getirilmeye başlanmıştır. Bunlardan 
Mersin silosu Avrupa'nın en büyük silosu olacaktır. 

2. Hayvancılık mahsullerinin değerlendirilmesi : Hayvancılık ve balıkçılığımızın inkişafını sağ
lamak ve hayvan ve balık mahsullerimizi modern teknik ve tatbikatın umumi esaslarına göre tam 
bir şekilde değerlendirmek üzere kurulmuş bulunan Et ve Balık Kurumu, kısa zamanda, 61 milyon 
liralık bir yatırım programı ile, Ankara, Erzurum, Konya ve İstanbul'da 4 büyük et kombinası, 12 
buz fabrikası, 11 soğuk depo, iki sosis tesisi, iki balık unu ve balık yağı tesisi ve 4 yağ, yem ve 
kurutma tesisleri kurmaya başlamıştır. 

Bunlardan 4 et kombinasının bir kısmı işletmeye açılmış olup diğerleri de bu sene sonundan ön
ce faaliyete geçecektir. Buz fabrikaları ile, diğer tesislerin bir kısmı ikmal edilmiş diğerleri de 
1956 yılında faaliyete geçecektir. 

Ayrıca, Et ve Balık Kurumu, 6,5 milyon lira değerinde 70 soğuk hava vagonu, 8 aded soğuk 
hava tertibatlı nakliye gemisi, 8 aded balık av gemisi, 4 araştırma gemisi ve 50 aded et ve balık 
nakliye kamyonu mubayaa ederek işletmeye vaz'etmiş bulunmaktadır. 

Et ve Balık Kurumu bir taraftan hayvan ve balık mahsullerimizi kıymetlendirecek tesisleri sü
ratle kurarken diğer taraftan hayvan yetiştiren mmtakalarda müstahsilin himayesi, hayvan cinsi
nin ve besi şartlarının ıslahı gibi hayvancılığımızın inkişafını temin edecek esaslar üzerinde do 
büyük bir dikkat ve ihtimamla çalışmaktadır. Diğer taraftan, balıkçılığımızın inkişafını temin 
etmek üzere lüzumlu araştırmalara hızla devam edilmektedir. 

f) Karayolları ve limanlar inşaatı : 

Bütün ileri memleketlerde yol ve liman dâvalarının senelerce önce halledilmiş bulunduğu ve 
mezkûr memleketlerin İkinci Dünya Harbinden sonra giriştikleri imar ve kalkınma faaliyetleri 
daha ziyade istihsali artırıcı tesisler ve fabrikalara taallûk ettiği halde memleketimizde 1950 yı
lma kadar en ziyade ihmal edilmiş olan işlerden biri de karayolları ve limanlar mevzuu teşki' 
etmiştir. 

Bu sebepledir ki, memleketin muhtelif mmtakaları arasında devamlı ve emin bir münakale 
sisteminin kurulması, istihsal faaliyetlerinin mahallî pazarların ve beyti ihtiyaçların dar çerçeve
sinden kurtarılarak millî ve beynelmilel büyük istihlâk merkezleriyle temasa girişilmesi, çiftçi 
ve müstahsıllarımızm istihsal ettikleri malların değerlendirilmesi bakımından pek büyük ehem
miyeti haiz bulunan yol ve liman dâvasının halli vazifesi de iktidarımıza terettübetmiştir. 

1. Karayolları inşaat ve bakımı : 1938 senesinden 1950 yılma kadar geçen devre zarfında 
Devlet bütçelerinden karayollarına ayrılan tahsisatın yekûnu ancak 202 milyon liradan ibaret 
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olduğu halde 1950 senesinden bu tarafa karayollarına ayırdığımız tahsisat, 1951 bütçesinde 93 
milyon liradan başlıyarak, süratle artırılmış ve 1955 bütçesinde 322 milyon liraya yükseltilmiş
tir. 1951 - 1956 bütçelerinden karayolları emrine verilen tahsisatın yekûnu 1 293 500 000 liray* 
tecavüz etmektedir. 

Bu büyük alâka ve yardımın neticesi olarak 1950 yılında yurdumuzdaki stabilize yolların 
uzunluğu 15, 104 kilometreden ibaret olduğu halde, 1954 yılı sonunda 27 bin kilometreye yüksel
miştir. Bakım altındaki yolların uzunluğu da, 1950 senesinde 19 166 kilometreden, 1954 sonunda 
2fo bin kilometreye çıkmıştır. 

1950 yılma kadar tamamen ihmal edilmiş ve ancak iktidarımız zamanında ele alınmış olan il 
ve köy yolları dâvasına da büyük bir ehemmiyet vermekteyiz Şimdiye kadar 31 795 kilometre yol 
üzerinde çalışmalara girişilmiş, 14 527 kilometrelik tesviye ve 4 488 kilometre kaplamalı yol ikmal 
edilerek seyrüseferi açılmıştır. 

1950 senesinden önce yapılan bütün köprüler 13 bin metre uzunluğunda 289 adetten ibaret 
olduğu halde iktidarımız zamanında ve 5 yıl içi: de üzerinde çalışılan köprü inşaatı 59 bin metreye 
yükselmiştir. Bunlardan 41 137 metre uzunluğunda 591 köprü ikmal edilerek seyrüsefere açılmış* 
tır. 18 bin metre uzunluğunda 498 köprünün de inşası hızla devam etmektedir. 

2. Liman, iskele ve barınak inşaatı : Memlekette istihsal ve iş hacminin kısa zamanda birkaç mis
li artması; ihracat ve ithalât bir arada dış ticaretimizin 1,5 milyon tondan 5 milyon tonun fevkine 
yükselmesi, liman, iskele ve barınak ihtiyacını da süratle çoğaltmıştır. 1950 senesinden önce, İstan
bul, İzmir gibi belli başlı limanlarımızın dahi yükleme ve boşaltma tesislerinin çok iptidai bulundu
ğu nazara alınırsa, bu ihtiyacın şiddeti ve limanlar mevzuunda yapılması icabeden işlerin vüsat ve 
azameti daha iyi takdir olunur. Bu sebepledir ki, iktidarımız zamanında, 16,5 milyon dolarlık dış 
kredi de dâhil olmak üzere, 650 milyon liralık geniş bir inşaat programı ile bir taraftan 22 iskele 
ve mütaaddit barınağın, diğer taraftan büyük limanlarımızın inşalarına başlanmıştır. 

Büyük limanlardan inşaları için 18 milyon liralık kısmı harcanmış bulunan Ereğli ve Trabzon li
manları, iktidar devremizde 49 milyon 300 bin lira sarfı ile 1954 yılında işletmeye açılmış bulun
maktadır. 

9 milyon 750 bin liraya mal olan İnebolu ve Amasra limanları ile, 15 milyon lira tutan, İskende
run limanı tahmil ve tahliye tesisleri de ikmal edilmiştir. 

İnşalarına 1952 yılında başlanmış olup 45 milyon liraya mal olacağı hesaplanan İstanbul Salıpa-
zarı ve Haydarpaşa limanları 1957 ve 1958 senelerinde işletmeye açılmış olacaktır. 

Ceman 236 milyon liraya mal olacağı anlaşılan İzmir - Alsancak, Samsun, Mersin ve Giresun li
manlarının inşaları da hızla devam etmekte olup en geç 1958 ve 1960 yıllarında ikmal edilecekler
dir. 

* 
Bir yabancı şirket tarafından, kredili olarak, inşa edilmekte olan Mersin limanı hariç, diğer li

man ve iskelelerin inşaatı için 40 - 45 milyon liralık geniş bir makine parkı tesi sedilmiş bulunmak
tadır. 

Halen inşa edilmekte olan liman ve iskelelerimiz ikmal edilerek işletmeye açıldığı vakit, limanla
rımızın yıllık tahmil ve tahliye kapasitesi 5 milyon tonu bulacaktır. 

g) Münakale tesisleri : 

1. Demiryolları inşaatı ve bakımı : İktidarımız, yeni demiryolları inşaatı ile mevcut demir
yolu şebekesinin ıslahı ve taşıma kapasitesinin artırılması mevzuunu da ihmal etmemiştir. 
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Bu maksatla, 115 milyon lirası dış finansman olmak üzere, 579 milyon liralık bir programla 

1 309 kilometre tulünde yeni demiryolu inşaatına, hızla, devam edilmiştir. Bunlardan, Hasankale -
Horasan, Narlı - Gazianteb ve Ereğli - Armutçuk hatları geçen sene işletmeye açılmıştır. Elâzığ -
Van hattında da demiryolu Muş'a vâsıl olmuştur. Horasan - Sarıkamış, Gazianteb - Karkamış ve 
Armutçuk - Kozlu hatları üzerinde de çalışılmaktadır. 

Demiryolu inşaatmdaki mühim faaliyetlerden birini de, kurulmakta olan yeni fabrikaların ilti
sak hatlarının ön plâna alınması teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, memlekette artan istihsal hacminin icabettirdiği ihtiyaçları karşılamak üzere 
demiryolu şebekesinin ıslahı en mühim mevzu olarak ele alınmış bulunmaktadır. 

1950 senesinde, iş başına geldiğimiz vakit, 7 500 kilometrelik demiryolu şebekesinin 2 700 kilo
metrelik kısmı tamamen yıpranmış ve ömrünü doldurmuş bulunuyordu. 1 351 aded köprünün yeni
lenmesi lâzımgeliyordu. Yük ve yolcu vagonlariyle lokomotiflerde de durum aynı idi. Daha önce 
demiryolu şebekesinin inşaatı, memleketin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde plânlanmamış, yer yer is
tikamet değiştirmiş, boşuna uzatılmış ve hedeflerinden uzaklaştırılmıştı. Bu sebeple de işletmede 
birçok güçlükler ve gayriiktisadi nakliyatla karşılaşılmakta idi. Bu gayriiktisadi çalışmayı berta
raf etmek üzere birkaç yüz milyon lira sarfı icabediyor ve yeniden birkaç yüz kilometrelik demir
yolu yapmak lâzımgeliyordu. 

Diğer taraftan, trenlerin emniyetle işlemesini sağlıyacak olan istasyonlararası haberleşme ve 
emniyet işaretleri bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda değildi. Bu itibarla da nakliyatta 
ieabeden sürat ve emniyet temin olunamıyordu. 

1950 senesinde, bu şartlar altında devralman demiryolu işletmesinin emniyet ve verimini artır
mak maksadiyle, 91 milyon liralık kısmı dış finansman olmak üzere, 163,5 milyon liralık yatırım 
programı ilk merhale olarak fiilen tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. 

Ancak Devlet Demiryolları İşletmesinin ihtiyaçlarının bu kadar cüz'i yatırımlarla karşılanamı 
yacağmı takdir ederek, 1953 senesinden sonra, demiryollarının esaslı surette ıslahını temin etmek ve 
nakliyat maliyetini düşürmek gayesiyle yeni biryatırım programı karar altına alınmış bulunmak
tadır. 

Bu suretle, Devlet Demiryolları idaremiz, 1950 senesinden bu tarafa, şebekenin ıslahatı için 250 
milyon lira sarf etmek suretiyle şimdiye kadar 425 kilometre hat yenilenmiş ve 306 kilometrelik hattı 
takviye etmiş olduğu gibi, 712 köprü, 479 makas ve 700 yük vagonu imal ederek hizmete koymuştur. 

Ayrıca, 2 665 aded yük vagonu, 
330 » yolcu vagonu, 
99 » muhtelif tip lokomotif ile 36 sı motorlu tren, 18 i üç vagonlu tren olmak 

üzere 54 tren mubayaa edilmiştir. 

1953 senesinden itibaren yük vagonlarının Devlet Demiryolları atelyelerinde imaline başlanmış ve 
1954 yılında 580 vagon yapılmıştır. Bu miktarın senede 1 000 vagona yükseltilmesini temin edecek 
tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1950 - 1955 seneleri arasında 94 lokomotif ham petrolle çalışır hale getirilmek su
retiyle, senevi 200 bin ton kömür tasarrufu temin edilmiştir. 

Bu yatırımlar sayesinde Devlet Demiryollarının iş ve nakliyat hacmmda ehemmiyetli artışlar 
kaydedilmiştir. Bu artışların, karayollarındaki mühim gelişmeye rağmen tahakkuk ettirildiği nazara 
alınırsa durum daha iyi takdir edilir. 

Filhakika, 1949 senesinde demiryollarının eşya nakliyatı 7,3 milyon ton olduğu halde, 1954 se 
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nesinde 4,5 milyonluk bir artışla 11,8 milyon tona yükselmiştir. Yolcu nakliyatı ise 1949 senesinde 
51 milyondan 1954 senesinde 62,2 milyona baliğ olmuştur. 

2. Hava meydanları inşaatı ve Havayolları : İktidarımız hava meydanları inşaatını da büyük 
ehemmiyetle ele almış bulunmaktadır. İlk iş olarak başlanan 50 milyon lira keşif bedelli Yeşilköy, 
Esenboğa, Adana ve Trabzon hava meydanlarından Yeşilköy ve Adana hava meydanları 1953 yılında, 
Esenboğa 1955 te işletmeye açılmıştır. Diğerlerinin de inşası ikmal edilmiştir. 

Havayolları İdaresinin çalışmalarına gelince, memleketteki iş hacminin artışı neticesi olarak 
Havayolları İdaresinin yolcu ve yük nakliyatı ile yıllık sefer adedinde mühim gelişmeler kayde
dilmiştir. Filhakika, 1949 senesine nazaran, 1955 senesinde, taşman yolcu adedinde % 120, yük 
nakliyatında % 140 nispetinde artış mevcuttur. 1949 senesinde yılda 10.242 sefer yapılmakta iken, 
1954 senesinde 11.739 sefer yapılmıştır. 

Havayolları mevzuunda Hükümetimizin çalışmalarından birisini de, bu teşkilâta muasır müna
kale sisteminin icaplarına uygun, daha geniş ve verimli çalışma imkânlarını temin edecek bir 
statü verilmesi teşkil etmiştir. Böylece, hususi hukuk hükümleri dahilinde ve yabancı sermayenin 
de iştirakine elverişli şekilde kurulmuş olan Türk Havayolları Anonim Ortaklığının mukavelesi 
imzalanmış ve faaliyete başlamış bulunmaktadır. 

3. Deniz ticaret filomuzun inkişafı : Hudutlarının dörtte üçü denizle muhat olan memleketi
mizin deniz ticaret filosunun inkişafını bir an önce temin etmek mevzuu üzerinde de dikkatle dur
maktayız. 1950 senesinde 1.5 milyon tondan daha düşük bir seviyeden halen 5 milyon tona yük
selmiş bulunan ihracat ve ithalâtımızın gittikçe artan kısmının Türk bayrağını taşıyan gemilerle 
naklini temin etmek hedeflerimizden birini teşkil etmektedir. 

Bu çalışmalar sayesinde deniz ticaret filomuzun daha ilk senelerden itibaren bariz bir inkişaf 
kaydettiğini ifade etmek memkündür. Filvaki 300 gros ton ve daha büyük gemilerle tankerlerin 
tonaj yekûnu, 1950 senesinde 467 bin gros tonilâto olduğu halde, 1954 senesinde 595 bin tonilâto
ya yükselmiştir. 

Yeniden satmalınan ve yabancı tezgâhlara sipariş edilmiş ve bir kısmı hizmete girmiş bulunan 
gemilerle birlikte, önümüzdeki yıllarda bu tonaj 702 bine yükselecektir. 

Denizcilik Bankası, gemi mubayaası, limanların ıslahı ve febrika ve havuzların iş kapasitesinin 
ve veriminin artırılması için bugüne kadar 146 milyon liralık yatırım yapmış bulunmaktadır, önü
müzdeki senelerde tatbik mevkiine vaz etmek üzere de, deniz vasıtaları mubayaası, fabrika ve ha
vuzlarla liman tesislerinin ıslahı için 322 milyon liralık yeni bir yatırım programı hazırlanmıştır. 

Fabrika ve havuzlarda yapılan ıslahat sayesinde 1950 den bu tarafa, 198 aded çeşitli vasıta; 8 
aded yolcu ve araba vapuru; 6 500 tonluk bir şilep inşa edilmiş ve ayrıca 1 607 aded gemi tamir 
edilmiştir. 

4. PTT yatırımları ve faaliyetleri : İktidarımız, haberleşme şebekesinin, PTT tesislerinin ve 
hizmetlerinin ıslahı ve tevsii için de büyük gayretle çalışmaktadır. Bu maksatla, 1950 senesinden 
bu tarafa tatbik mevkiine vaz'edilen 85 milyon liralık bir yatırım programı sayesinde temin edilen 
inkişaflar aşağıda gösterilmiştir : 

Taşman mektup, gazete, paket ve diğer posta maddeleri, 1950 senesinde 112 milyon iken, 1954 sene
sinde, % 127 bir artışla, 256 milyona yükselmiştir. Telgraf sayısı da, 1950 senesinde 7,5 milyondan, 
1954 te 10 milyona baliğ olmuştur. 

Şehirlerarası telefon konuşması, 1949 yılında 6 milyon dakika iken, 1954 yılında 24,8 milyon da
kikaya çıkmak suretiyle % 400 seviyesini geçmiştir. Telefon aboneleri sayısı 1950 yılında 68 binden, 
1954 yılında 123 bin olmuştur. Telefon santrallerinin kapasitesi keza 1950 yılında 63 335 hattan, 
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1955 Ağustos sonunda 132 295 e yükselmek suretiyle, bir misli artmıştır. Bu miktara ilâveten halen 
inşaları devam etmekte olan yeni telefon santralleri, 1956 senesinde, ikmal olunduğu vakit, telefon 
hatları 59 400 lük bir artışla, 1950 senesindeki seviyesinin % 300 üne vâsıl olacaktır. 

Bu sene içinde hazırlanmış bulunan yeni program ikmal edildiği vakit telefon hatlarımıza ye
niden 24 600 hat ilâve olunacaktır. 

Şehirlerarası telefon irtibatı, 3950 senesinde 19 602 kilometresi telefon devresi, 39 517 kilomet
resi de kuranportör kanalı'olmak üzere, ceman 59 119 kilometre iken, halen, 27 913 kilometresi 
telefon devresi, 90 954 kilometresi de kuranportör kanalı olmak üzere, 118 867 kilometreye yük
selmiştir. İnşaları devam etmekte olan yeni tesislerle birlikte memleketimizdeki telefon mevcu
du, 1956 senesi sonuna kadar, 1950 ye nazaran, % 165, şehirlerarası telgraf ve telefon irtibatları 
da, % 244 artmış olaraktır. 

D) Banka kredileri : 

Banka kredilerinin son yıllardaki artışını gösteren cetvel aşağıdadır : 

Mukayeseli kredi durumu 

İpotek mukabili 
Tarihi Ticari krediler Zirai krediler ikrazat Sınai krediler Yekûn 

31 . 
30 . 
31 . 
30 . 
31 . 
30 . 
31 . 
30 . 
31 . 
30 . 
31 . 
30 . 

12 . 
6 . 

, 12 . 
6 . 

. 12 . 
, 6. . 
12 . 

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

, 1949 
, 1950 
, 1950 
, 1951 
, 1951 
, 1952 
1952 

, 1953 
, 1953 
, 1954 
, 1954 
, 1955 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

915 234 300 
134 834 895 
089 439 601 
285 178 737 
383 490 598 
700 779 235 
740 065 266 
017 543 661 
408 275 114 
845 545 408 
899 767 989 
457 147 137 

Mukayeseli kredi durumunu g< 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

337 
350 
412 
512 
646 
895 
067 
169 
214 
326 
500 
503 

552 049 
554 304 
781 959 
931 416 
657 993 
196 210 
665 121 
833 540 
719 046 
881 370 
385 876 
867 968 

3steren bu cetvelin 

77 
78 
86 
100 
136 
156 
205 
216 
269 
286 
338 
355 

769 454 
427 069 
250 378 
309 306 
964 998 
723 411 
915 828 
009 458 
983 911 
504 861 
160 657 
122 370 

tetkikinden de 

42 
50 
80 
84 
97 
114 
147 
140 

— 
— 
— 
— 
918 160 
841 023 
775 816 
514 274 
975 456 
351 410 
448 647 
257 341 

1 330 555 803 
1 563 816 268 
1 588 471 938 
1 898 419 459 
2 210 031 749 
2 803 539 879 
3 094 442 031 
3 487 980 933 
3 990 953 527 
4 573 283 049 
4 885 763 169 
5 456 394 816 

anlaşılacağı veçhile 30 . VI . 
1950 den 30 . VI . 1955 tarihine kadar; 

Zirai kredi 350 milyondan 1 milyar 503 milyona, 

Ticari kredi 1 milyar 134 milyondan 3 milyar 457 milyona, 

ipotek mukabili kredi 78 milyondan 355 milyona, 

Münhasıran Sınai Kalkınma Bankası tarafından verilen sınai krediler de sıfırdan, 140 mil
yona, 

yükselmiştir. 

İktidarımızın bu mevzudaki gayretlerini ifadeye bu rakamların belagatı kâfidir. 

1950 senesinden önceki yıllarda millî ekonomimizin bir türlü gelişememesinde, memlekette 
istihsal ve işletme faaliyetlerine matuf kredi darlığının tesirleri elbette büyük olmuştur. Buna 
mukabil, iktidarımız zamanında, umumi kredi hacmi, 1950 senesi başında 1 milyar 330 milyon li« 
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radan, son rakamlara göre, 30 Haziran 1955 tarihinde, 5 milyar 456,4 milyon liraya vâsıl olmak 
suretiyle % 410,2 ye yükselmiştir. 

Hükümetimizin, memleketin bütün kaynaklarını ve imkânlarını harekete geçirmek suretiyle 
bu derece süratle artırdığı kredilerin bilhassa istihsal faaliyetlerinde kullanılması için lüzumlu 
bütün tedbirleri almayı ihmal etmemektedir. 

E) Mevduat hacını : 

Memlekette istihsal ve iş hacminin genişlemesi ve vatandaşların gelirlerinin yükselmesiyle 
müterafik olarak bankalardaki mevduat hacmin da da süratli bir artış kaydedilmiştir. 

İktidarımız zamanında bankalardaki tasarruf mevduatiyle diğer mevduat süratle artarak, 1950 
senesi başında, 989 milyon liradan, son rakamlara göre, 30 Haziran 1955 tarihinde, 3 milyar 580 
milyon liraya yükselmiş ve, 1950 yılı başına nazaran, % 362 seviyesine vâsıl olmuştur. 

Mukayeseli mevduat durumu 

31 
30 
31. 
30 
31. 
30. 
31. 
30. 
31. 
30. 
31 
30. 

Tarih 

.12 

. 6 

.12 

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

.1949 

.1950 

.1950 

. 1951 

.1951 

. 1952 

.1952 

.1953 

.1953 

. 1954 

.1954 

.1955 

1 
1 
1 
1 

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 
151 489 453 
296 181 013 
410 407 664 
563 928 573 

Diğer mevduat 

524 343 
572 555 
654 147 
746 725 
984 738 

1 035 603 
1 375 607 
1 446 703 
1 808 049 
1 777 512 
1 954 668 
2 015 757 

400 
685 
305 
529 
386 
022 
073 
983 
993 
300 
865 
771 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

Yekûn 

989 
118 
230 
385 
723 
825 
252 
428 
959 
073 
365 
579 

027 775 
786 660 
138 395 
142 521 
155 221 
523 144 
450 797 
738 296 
539 446 
693 313 
076 529 
686 308 

F) Emisyon hacmi : 

Merkez Bankasının emisyon miktarı 30 Ekim 1954 tarihinde 1 milyar 554,2 milyon liradan 29 Ekim 
1955 tarihinde, 1 milyar 962.7 milyon liraya yükselmek suretiyle, 408.5 milyon liralık bir artış kay
detmiştir. Buna mukabil, ticari ve zirai senetler yekûnu, 30 Ekim 1954 tarihinde 1 milyar 14.5 mil
yon lirad.an, 29 Ekim 1955 tarihinde, 1 milyar 181.2 milyon liraya yükselmek suretiyle 166.7 milyon 
liralık bir tezayüt göstermiştir. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi de hububat mubayaatı için Merkez 
Bankasından, bu sene zarfında, 301 milyon liralık avans almış bulunmaktadır. 

Bu rakamlar emisyon miktarında vâki artışın is hayatındaki bir senelik gelişmenin zaruri bir ica
bı olduğunu göstermektedir. 

Buna mukabil, son zamanlarda, bâzı eşya fiyatlarında kaydedilen geçici yükselmelerin, ve bilhas
sa, altın fiyatlarındaki artışın bir tenkid mevzuu yapıldığı müşahede olunmaktadır. 

Külçe altın fiyatları geçen sene Ekim ayı sonunda bir gramı 7 lira 40 kuruş iken bu sene Ekim ayı 
sonunda bir gramı 11 lira 55 kuruş olmuştur. Ancak altın fiyatları her zaman vakit vakit yükselme
ler kaydetmiştir. Mühim olan nokta vâki olan yükselmelerin hangi şartlar altında tekevvün ettiğinin 
tetkikidir. Nitekim 1947 senesi ortalarında, 1 gram altın 3 lira 15 kuruş iken, 1949 senesinde 7 lira 5 
kuruşa kadar yükselmiş, yani bir mislinden fazla artmıştı. O tarihte memlekette hiçbir sermaye ya-
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tırımmda bulunulmadığı, memleketin iktisadi kalkınması için gayret sarf edilmediği cihetle, altın 
fiyatlarındaki bu yükselme endişe ile takibolunuyordu. Bugünkü fiyat artışı ise, iktisadi kalkınma
ya matuf yatırımlarımızın en yüklü olduğu bir devreye rastlamakta ve tamamen muvakkat bir mahi
yet taşımaktadır, önümüzdeki yıllarda, memleketin istihsâl ve ihracat gücünün artmasiyle müterafik 
olarak, dış gelirlerimiz yükselmeye başladığı vakit, altın fiyatlarının normal seviyesine avdet ettiği 
görülecektir, 

O) Tediye bilançosu : 

Tediye bilançosunun, bir memleketin yıllık devreler zarfında, ihracat ve görünmiyen kalemlerin
den müteşekkil gelirleriyle, ithalât ve görünmiyen kalemlerden mürekkep giderlerinin, ve sermaye 
hareketlerinin karşılıklı muhasebesini gösteren bir tablodan ibaret olduğu malûmdur. B,u bilançoda, 
bir senelik ihracat gelirleriyle diğer gelirler, giderlerden fazla olduğu zaman, bu fazlanın nasıl kul
lanıldığını gösteren rakamlar ile; ithalât ve diğer giderlerin, gelirlerden fazla olduğu hallerde, bu 
farkm nasıl karşılandığını gösteren rakamlar, muvazeneyi temin eden unsurlardır, ithalât ile diğer 
giderler, gelirleri tecavüz ettiği zaman aradaki farka tediye muvazenesi açığı denmesi de mûtat ol
muştur. Hakikat halde, tediye bilançoları bir sene zarfında cereyan eden bir sıra muamelelerin bir 
muhasebe neticesi olduğuna göre, karşılıklı mübadeleler daima yekdiğerine denktir. Giderlerle gelir 
arasındaki fark daima her hangi bir suretle karşılanmış olacaktır. 

Memleketlerin, muayyen devreler zarfında tediye bilançosu açıklarına mâruz kalmaları muhtelif 
sebeplere bağlıdır. Hususiyle, bizim gibi, tediye bilançolarının en büyük kısmını ithalât ve ihracat, 
yani emtia hareketleri teşkil eden memleketlerde mevzuu bir senelik ithalât ile ihracat yekûnları 
arasındaki fark olarak mütalâa ettiğimiz vakit durum daha kolay tetkik edilebilir. Bir memleketin, 
ithalâtından fazla ihracat yapması veya ithalâtının ihracatını tecavüz etmesi, mutlaka o memleketin 
leh veya aleyhinde telâkki edilecek bir husus değillerdir. Mevzuu yalnız ithalât cephesinden aldığı
mız takdirde dahi, bir memleketin, muayyen bir devre zarfında hariçten ithal ettiği yatırım ve ye
nileme malzemesi ithalâtını daraltmak, yeni yatırımlardan sarfınazar etmek suretiyle millî ekonomi
nin istihsal kudretini azaltmak veya inkişafına mâni olmak pahasına, ithalâtı ile ihracatını bir mu
vazeneye getirmesi hattâ ihracat fazlaları elde etmesi daima mümkündür. Ancak, böyle bir hare
ketin, o ekonominin istihsal takatini düşürmek, müstakbel inkişafını durdurmak, istihsal ve gelir
lerinin azalmasını intacetmek suretiyle mütaakip yıllarda daha zararlı neticeler tevlidedeceğini, 
büyük bir dikkatle, nazarı itibara almak lâzımdır. 

Buna mukabil, zengin tabiî ve iktisadi kaynaklara sahip bir memleketin, halkının istihsal ve gelir 
seviyesini yükseltmek ve ihracatını halihazır seviyesinin birkaç misli artırmak üzere muayyen bir 
devre zarfında giriştiği sermaye yatırımlarının, hariçten getirilmesi icabeden makine ve tesisatı 
için normal ihracat gelirlerinden daha fazla sarfifiyat yapmak suretiyle, ticaret ve tediye muvaze
nesinin açık vermesi, ve bu açığı iç veya dış bâzı imkânlarla karşılamayı göze alması mutlaka teh
likeli veya hatalı bir hareket telâkki edilemez. 

Girişilmiş olan sermaye yatırımlarının, istihsale geçmeleri ve memleketin iktisadi kaynaklarını 
ijletmeye açmaları ile müterafik olarak, istihsal, iş hacmi ve gelir seviyesinin yükselmeye başla
ması o memleketin ve o memleket halkının yeni ve daha geniş iktisadi imkânlara ve kudrete sa 
hibolmasını temin edeceği gibi, bizatihi ihracat miktarını ve ihracat gelirini artırmak suretiyle 
de, daha yüksek seviyeli ticaret ve tediye bilançosu muvazenesinin şartlarını hazırlamış olacaktır. 

Aksine olarak, mutlak bir muvazene kaygısiyle, istihsale matuf sermaye yatırımlarının ihmal 
edilmesi; millî ekonominin geri bir seviyede duraklamasına ve her türlü gelişme ve kalkınma im
kânlarından mahrum bırakılmasına lâkayıt kalmak, o memleketin ve o memleket halkının düşük 
bir istihsal ve gelir seviyesinde gerilik ve iptidailiğe, tevekküle mutavaat etmesinden, zayıf bir 
İktisadi bünyenin bütün menfi şartlarına inkiyat etmesinden başka bir netice vermiyecektir, 
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MeYztnı bu cephesinden nazarı tetkika aldığımız vakit, iktisadi ve içtimai kalkınma hamlele

rinin zaruri icabı olarak istihsale matuf sermaye yatırımlarının, yabancı memleketlerden ithali 
lâzımgelen makine ve tesisatını karşılamak üzere verilen ticaret ve tediye bilançosu açıklarının 
millî ekonomi için bir tehlike olmak şöyle dursun, bilâkis lüzum ve faydası kolayca takdir edi
lecektir. 

Bunun yanında, bir memleketin ihracatını miktar itibariyle artırmasına rağmen, dünya piyasa
larının daima değişen şartlan icabı bu ihracat malları fiyatlarında zaman zaman kaydedilen mü
him tenezzüllerin o memleketi bâzı tediye güçlükleriyle karşılaştırması da, ekseriya rastlanan 
hâdiselerdendir. Hattâ, bizim gibi iktisadi kalkınma safhasında olan ve bu maksatla girişilmiş 
olan çok faydalı sermaye yatırımları için geniş mikyasta makine ve tesisat malları ithalâtına baş
lamış bulunan bir memleketin, bu şekilde ihracat malları fiyatlarının ağır sukutlariyle karşılaşma
sı ve bu yüzden dış tediye sıkıntılarına mâruz kalması da mümkündür. 

Diğer taraftan; bir memleketin istihsal ve ihracat hacminin ve imkânlarının yıllar yılı muay
yen bir seviyede kalmasına, tabiî ve iktisadi kaynaklarının ya tamamen kullanılmasına veya bun
ların kullanılması için hiçbir gayret sarf edilmemesine mukabil, muhtelif sebepler tahtında istih
lâk hacminin gittikçe kabarması neticesi olarak da ithalâtın devamlı surette ihracattan fazla ol
ması ve tediye bilançosu açığı vermesi mümkündür. Elbette ki böyle bir durumda, mevzuun has
sasiyetle ele alınması ve memleketin imkânlarım gittikçe daraltan bu gidişin bertaraf edilmesi ça
releri üzerinde ciddiyetle çalışılması lâzımgelen bir keyfiyettir. 

Bu ihtimalleri gözönünde tutarak 1950 yılından evvelki devrede ve 1950 senesinden sonraki 
yıllarda, memleketimizin ticaret ve tediye bilançosu mevzuunu hâdiseleri takip bakımından tetkik 
ve tahlil edelim : * 

1930 senelerinden itibaren o zamanki hükümetler, ticaret bilançolarında ve dış tediyelerde 
mutlak bir muvazene tesisi kaygusiyle, bilhassa, istihsal ve istihsale sermaye yatırım malları itha
lâtını sıkı bir tahdide tâbi tutmuşlardır. Uzun yıllar tatbik edilmiş olan bu tahdit ve kontenjan 
sisteminin zaruri bir neticesi olarak, 1946 senesine kadar dış tediyelerde bir denklik temin edile
bilmiş, hattâ, ikinci Dünya harbinin çok müsait şartları altında bir miktar altın stoku dahi tesis 
edilmiştir. Fakat; memleketin en ziyade muhtaç olduğu istihsale sermaye, yatırımlarına' iktisadi 
kaynakların geliştirilmesine ehemmiyet verilmemesi, makina ve tesisat ithalâtının tahdidinden baş
ka mevcut tesislerin en zaruri bakım ve yenilemelerinin bile ihmal edilmesi dolayısiyle millî eko
nominin 1934 - 1938 senelerinden sonra nasıl bir gerilemeye maruz kaldığına; istihsâl hacminin 
vt ihracatın nasıl mühim tenezzüller kaydettiğine daha önce temas etmiştik. O devirlerde, mut
lak bir muvazene tesisi ve altın biriktirilmesi fikriyle hareket edilerek istihsale matuf sermaye 
yatırımları tahdit edilmemiş, istihsâl ve sermaye malları ithalâtı sekteye uğratılmamış olsaydı, 
memleket gerek İkinci Dünya harbinin gerek harb sonrasının yüksek konjonktürü içinde büyük 
imkânlara kavuşturulmuş olurdu. 

Ancak, 1950 senesinden önceki yıllarda o zamanki hükümetlerin bu mutlak muvazene kaygıı-
larının, takibedilen hedeflerine ulaşamıyarak tamamen aksi olan neticeler tevlidettiğini görmekte
yiz. Filhakika, memleketin istihsal hacmim ve iktisadi kudretini ağır bir şekilde ihmal etme paha
sına takibedilecek bir tahdit ve muvazene siyaseti, bidayette muvaffak olmuş gibi görünmesine 
rağmen bir müddet sonra, istihsal kaynaklarım kısırlaştırmak, istihsal ve ihracat hacmim son de
recede daraltmak suretiyle, daha çok tehlikeli tediye muvazenesi açıklarını mucip olur. Aynı hal, 
1946 senesinden sonramemleketimizde de kendini göstermiştir. Nitekim, 1947 senesi başından iti
baren, bir taraftan ihracat hacminin ve ihracat gelirlerinin tehlikeli bir şekilde azalmas, diğer ta
raftan birikmiş istihlâk eşyası taleplerinin çok ağır tazyiki altında tediye muvazenesi açıkları 
verilmeye başlanmıştır. 1950 senesinde, iktidarı devraldığımız tarihe kadar devam eden bu açık
ları karşılamak üzere Nisan 1947 sonundan, Haziran 1950 sonuna kadar geçen 3 senelik devre 
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zarfında, ceman 588 milyon liralık altın ve serbest döviz satılmıştır. Bn yekûna, İkinci Dünya 
harbinin sona erdiği tarihten 1950 Mayısına kadar geçen senelerdeki dış borçlanmalarla, Amerikan 
yardımlarından kullanılan kısmın mecmuu olan 340 milyon lira da ilâve edildiği takdirde, 1950 se
nesinden önce takibedilmiş olan tahdit ve mutlak muvazene politikasının nasıl bir netice vermiş ol
duğu daha iyi takdir olunur. 

Buna mukabil, iktidarımız zamanında, tediye bilançosu mevzuu da yapıcı bir zihniyetle ele alın
mış ve umumi iktisadi kalkınma faaliyetlerimizin icapları meyamnda mütalâa edilmiştir. Bu itibar
la, tahdit esasına müstenit menfi bir muvazene siyaseti yerine, memleketin iktisadi kaynaklarını is
tihsale açmak, istihsal ve ihracat kudretimizi artırmak suretiyle, iş, istihsal ve gelir seviyesi yük
sek bir muvazene prensibi, çalışmalarımıza mesnet ittihaz edilmiştir. 

Ancak, memleketin iktisadi kaynaklarının işletmeye açılması; zirai sektörden başlıyarak, bütün 
sahalarda istihsal hacminin artırılması; kitle halinde bu sektörlere geniş sermaye yatırımlarına 
vabeste bulunmakta idi. 1950 den önceki uzun yıllar zarfında son derecede ihmal edilmiş, bütün is
tihsal membaları tam bir verimsizliğe ve geriliğe mahkûm edilmiş olan memleketimizde yapılması 
icabeden yatırımlar da o nispette fazla ve geniş bulunuyordu. 

Girişilmiş olan yatırımların, muayyen bir devre zarfında, kitle halinde ve yekûnu yüzlerce mil
yon lirayı aşan makine ve tesisat, istihsal ve sermaye malları ithalâtına vabeste bulunduğunu dai
ma hatırda tutmak icabeder. Diğer taraftan, başlamış olan yatırımların mevzuunu teşkil eden te
sislerin inşaları ikmal edilerek işletmeye açılıncaya kadar, keza yüzlerce milyon Türk lirası ve dö
viz sarfiyatını icabettirdiği için, bu inşa safhasında mühim miktarda tediye bilançosu açıklarına bilerek 
ve zaruri olarak göğüs germek lâzımdır. Buna mukabil, yapılan yatırımlar işletmeye açılıp istihsale 
geçtikleri vakit, bir taraftan memleketin ihracat kudretini ve dış gelirlerini artırmak, diğer taraf
tan o tarihe kadar ithal edilmekte olan birçok maddelerin memlekette daha ucuz, daha emin ve da
ha bol miktarda teminini sağlamak suretiyle, hem tediye bilançosu açıklarının bertaraf edilmesine 
hem de memlekette iş, istihsal ve gelir seviyesinin daha çok pazla yükselmesine hizmet edecekler
dir. 

îş başına geldiğimiz tarihten tatbikine başladığımız bu müspet politika sayesinde, memlekette 
iş ve istihsal hacminin, süratle, 1950 den önceki seviyesinin iki, üç misline yükseldiğini daha ev
velki bahislerde verilen izahat ve rakamlar göstermiş bulunmaktadır. 

İhracatımız da 1934 - 1938 senelerinde vasati olarak 1,5 milyon tondan, 1946 - 1949 senelerinde 
853 bin tona düşmüş iken son senelerde 2 milyon tonun fevkine yükselmiştir. Ayrıca, 1950 senesi
ne kadar ihracatımız, tütün, fındık, üzüm, incir ve bir kısım, kuru meyvaiar gibi yarı lüks madde
lerden terekkübederken, iktidarımız zamanında hububat, stratejik madenler, pamuk gibi, dünya ti
caretinin bellibaşlı maddelerinin ihracatçısı olmuş bulunuyoruz. 

Bu gelişmeye mukabil, aynı devre zarfında, k halatımızda 1950 ye tekaddüm eden senelerdeki 
690 bin tonnlk seviyesinde, son senelerde, iki buçuk - üç. milyon tona yükselmiş bulunmaktadır. 
Ancak, 1950 den önceki yıllarda ithalâtımızın, pek büyük kısmı günlük cari istihlak maddelerinden 
terekkübetmekte iken, iktidarımız zamanında, % 70 den fazlası makine, tesisat, istihsal ve sermaye 
mallarından terekküp etmeye başlamıştır. 

Bu itibarla, 1950 senesinden sonra tediye bilançolarımızda tahaddüs eden açıklar, daha evvelki 
yıllardaki tediye bilançosu açıklarından, mahiyet, bünye ve iktisadi mâna itibariyle tamamen fark
lı bulunmaktadır. 1950 senesine takaddüm eden yıllardaki tediye bilançosu açıkları cari istihlâk mal
ları ithalâtından terekküp ettiği ve binnetice memleketin cari dış gelirleri fevkinde istihlâk yapma
sı gibi iktisaden tehlikeli bir gidişin olduğu halde; iktidarımız zamanında verilmekte olan açıklar. 
girişilmiş olan, geniş sermaye yatırımlarının ihtiyaç gösterdiği makine ve tesisat gibi yatırım mal-
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lan ithalâtından tevellüdetmektedir. Başka bir ifade ile, memleketin iktisadi eihazlanması, istihsal 
ve ihracat kudretini artırmak için verilmiş zaruri açıklardır. 

1950 senesinden bu tarafa zirai istihsali artırmak üzere memlekete yüzlerce milyon lira kıyme 
tinde traktör ve muhtelif nevi ziraat âletleri ithal edilmiş; barajlar, sulama tesisleri, hidrolik ve ter
mik santraller yapılmış; kömür ve maden tesisleri kurulmuş veya ıslah edilmiş; petrol ve rafineri 
tesisleri vücuda getirilmiş; silolar, yüzlerce fabrika bina inşa edilmiş; limanlar, iskeleler, tahmil 
ve tahliye tesisleri, 1950 senesinde mevcut yolların uzunluğundan çok daha fazla miktarda binlerce 
kilometrelik yol ve köprüler yapılmış ve yapılmakta bulunuyorsa; yurdun her tarafından mektep
ler, hastaneler, sağlık merkezleri birçok içtimai tesisler meydana getiriliyorsa, bütün bunların 
milyarlarca liralık makine ve tesisat ile mümkün olduğu ve bunların da en az yarısının yabancı 
memleketlerden ithal edilmesi icabeden mallar olduğunu, göz önünde tutmak lâzımdır. 

1950 senesine kadar memleketin ne derece geri bırakıldığı; istihsal kaynaklarının nasıl asgari ve
rim seviyesinde tutulduğu ve halkımızın nasıl bütün bu tesislere bir an önce kavuşmak için bütün 
vazifelileri devamlı surette tazyik ettiği hatırlanırsa bugünkü durum daha iyi takdir olunur. 

Bu inşa ve kuruluş safhasında, kitle halinde yapılmakta olan makine, tesisat ve malzeme ithalâtı 
için girişilen dış borçlanmaların ve bunların tediye bilançolarında açık şeklinde tezahürünün yarat
tığı geçici sıkıntılara rağmen, inşaları bitmiş veya bitmek üzere bulunan ve önümüzdeki yıllardan 
itibaren üçer beşer işletmeye açılacak olan muazzam tesislerin memleketimize temin edeceği mil
yarlık istihsal kapasiteleri ve emsalsiz iktisadi kudretler, bugün karşılaştığımız tediye güçlüklerini 
ve bu güçlüklerin yarattığı bâzı darlıkları esasından yok edecektir. 

Şimdiye kadar, bütçe gerekçelerinde, verilmesi mûtat olduğu üzere 1954 - 1955 devresine ait 
tediye bilançosu tablosu ekli olarak sunulmuştur. Bu tablonun gelir ve gider kalemleri arasındaki 
528,2 milyon liralık açığın muhtelif dış krediler ve Amerikan yardımı ile karşılandığı görülmek
tedir. " ; 
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1 . VII . 1954 - 30 . VI . 1955 devresi tediye muvazenesi 

(000 T. L.) 
I - Cari muameleler : 

1. Dış tiearet : 
ihracat (Fob) 
tthalât (Cif) 
Türk gemileriyle nakliyat 

1 361 100 
27 222 

Gelir 

906 801 

Gider 

1 333 878 333 878 
2. Görünmiyen kalemler : 
Dış seyahatler 
Nakliyat ve sigortalar 
Diğer sigortalar 
Yatırını gelirleri 
Deblokaj mukabili ihracat 
Devlet muameleleri 
Hizmet ve komüsyoıı 
Muhtelif 

3. Enfrastrüktür ve Offshore muameleleri 

II - Sermaye hareketleri : 
1. Devlet borcu taksitleri : 
Resülmal 
Faiz 

2. Hususi sermaye hareketleri : 
Çeşitli özel sermaye Ha. 
Kredili ithalât (Net) 
Kısa vadeli ticari krediler (Net artış veya azalış 

3. Hibe yardım ve uzun vadeli krediler : 
I. B. E. D. kredileri 
t. C. A. kredileri 

4. Kısa vadeli resmî sermaye hareketleri : 
Banker kredileri 
Tiearet ve tediye anlaşrnalaT-ı kredi marjları 

IIÎ - Net hata ve noksan 

6 299 
27 931 
1 164 
477 

18 118 
25 .170 
7 637 

33 026 
12 740 
1 891 

1 
40 205 
19 169 
10 955 
10 232 

86 796 
72 309 

128 219 

. 

15 372 
169 174 

184 546 

37 876 
163 467 

201 343 

69 880 
108 695 

75 607 
17 799 

93 406 

2 194 

26 740 

28 934 

178 575 
45 933 

Umumi yekûn 1 630 370 1 630 370 



— 37 — 
KISIM : II 

1. GELİRLERİN TAHSİLATI 

1955 malî yılı bütçesine nazaran bu yıl içinde tahsil edilecek devlet varidatı 2 789 060 001 lira 
olarak tahmin edilmişti, malî yılın, neticesi alınmış olan 9 ncu ayı sonuna kadar bu meblâğın 
1 989 058 968 lirası fiilen tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

Bu tahsilatın, geçen yılların aynı devresi içinde yapılmış olan tahsilat miktarları ile mukayesesi 
devlet varidatında, hattâ bir yıllık kısa bir devre içinde dahi ne mühim gelişmeler kaydolunduğu-
nu sarih şekilde göstermektedir. Filhakika 1955 malî yılının yukarıda zikredilen 9 aylık tahsilat 
miktarı, 1954 yılının aynı devresindeki tahsilat yekûnu olan 1 685 261 941 liraya nazaran % 18,02 
nispetinde 303 797 027 lira ve 1950 yılının ilk 9 aylık tahsilat yekûnu olan 978 883 642 liraya na
zaran ise % 103,20 nispetinde 1 010 175 326 lira bir fazlalık kaydetmiş bulunmaktadır. Aşağıdaki 
cetveller, 1955 yılının ilk 9 ayı içinde sağlanan devlet varidatının diğer yılların aynı devresindeki 
tahsilat yekûnlarına nazaran arz ettiği yüksek seviyeyi rakam ve nispet olarak göstermektedir. 

Aylık tahsilat kayıtlarına göre 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

1950 
yılı tahsilatı 

Lira 

96.261.408 
134.362.442 
94.510.361 

140.158.234 
105.965.263 
105.998.155 
84.747.859 

111.558.251 
105.321.669 

1951 
yılı tahsilatı 

Lira 

118.328.271 
89.848.787 

109.155.356 
109.384.865 
101.055.672 
112.858.869 
119.648.402 
115.942.551 
132.877.789 

1952 
yılı tahsilatı 

Lira 

142.603.307 
124.050.268 
151.051.561 
114.111.251 
160.391.972 
129.588.373 
153.537.560 
138.238.417 
135.530.574 

1953 
yılı tahsilatı 

Lira 

160.253.770 
139.551.563 
175.003.697 
139.301.636 
170.600.512 
132.288.579 
180.781.101 
176.827.676 
147.931.399 

1954 
yılı tahsilatı 

Lira 

215.619.210 
161.486.910 
182.747.629 
154.833.055 
198.131.223 
150.312.957 
234.672.436 
207.801.563 
179.656.958 

1955 
yılı tahsilatı 

Lira 

289.257.625 
194.730.091 
249.244.667 
186.886.329 
222.797.482 
171.291.455 
260.426.559 
226.860.006 
187.564.754 

Toplam 978.883.642 1.009.100.562 1.249.103.283 1.422.539.933 1.685.261.941 1.989.058.968 

Aylık vasati 108.764.849 112.122.284 138.789.253 158.059.992 187.251.326 221.006.552 

1955 yılı 9 aylık tahsilatının 

1954 yılı 9 aylık tahsilâtına nazaran 
1953 » » » » » 
1952 » » » » » 
1951 » » » » » 
1950 » » » » » 

Yine yukardaki A işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, 1955 yılının ilk dokuz ay
lık devresi içinde her ay vasati 221,0 milyon lira gelir sağlanmıştır. Aynı devreye ait aylık ortala
ma tahsilat miktarlarının 1954 yılında 187,2 milyon lira, 1953 yılında 158,0, 1952 yılında 138,8, 
1951 yılında 112,1 ve 1950 yılında da 108,7 milyon lira olduğu göz önünde tutulursa, içinde bu
lunduğumuz yılm varidat bakımından geçmiş yıllara nazaran ne derecelerde daha müsait bir seyir 

Artış miktarı 
Lira 

303.797.027 
566.519.035 
739.955.685 
979.958.406 

1.010.175.326 

Artı? nispeti 
% 

18,02 
39,82 
59,23 -
97,11 

103,20 



takibetmekte olduğu kendiliğinden anlaşılır. Bundan başka yine aynı cetvelden, 1 
kadar geçen seneler içinde yapılan en yüksek aylık tahsilat miktarı (1954 Eylül ay 
yon lira olduğu halde 1955 yılında aylık âzami tahsilatın 289.3 milyon liraya baliğ o 

1955 yılı 9 aylık tahsilatının bu artışına imkân veren vergilerden başlıcaları, 19 
yıllarının ayni devrelerinde yapılan tahsilatla mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda 

1954 yılından 
fazlası 

Gelirlerin nev'i 1950 1954 1955 miktarı ni 

Gelir Vergisi (*) 
Kurumlar Vergisi (*) 
Veraset ve İntikal Vergisi 
İthalât Muamele Vergisi 
İmalât Muamele Vergisi 
Bankalar Muamele Vergisi 
CHinırük Vergisi 
Tekel Mad. alman Sa. V. 
Damga Resmi 
Tapu harçları 
Tekel safi hasılatı 
Nakliyat Vergisi 

163 
21 

1 
78 
82 
11 
87 
72 
24 

7 
5! 
10 

061 
439 
888 
363 
334 
767 
582 
174 
847 
716 
426 
747 

475 
789 
737 
911 
661 
114 
178 
186 
819 
168 
164 
981 

437 
71 
4 

134 
143 
28 

152 
99 
54 
30 

122 
18 

746 
327 
567 
152 
376 
343 
396 
065 
932 
245 
200 
583 

298 
232 
305 
902 
561 
013 
361 
618 
844 
322 
532 
906 

540 674 245 
77 064 558 

545 615 
146 972 068 
178 €70 397 
41 365 632 

193 373 418 
129 592 432 

64 052 240 
39 622 372 

171 720 812 
22 993 328 

102 
5 

12 
34 
13 
40 
30 

9 
9 

49 
4 

927 947 
737 326 
978 310 
819 166 
693 836 
022 619 
977 057 
526 814 
119 396 
377 050 
520 280 

409 422 

2 

2 

2 
4 
2 
3 

3 
4 

('*) Bu rakamlar Gelir ve Kurumlar vergilerinin ilk olarak tam neticelerinin alındığı yıl olan 1951 
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Bu cetvel aynı zamanda gelir ve kurumlar vergilerinin gerek 1951 ve gerekse 1954 yıllarına naza

ran mühim miktarlarda artışlar kaydettiğini de sarih olarak göstermektedir. Bu durum, vasıtalı ve 
vasıtasız vergilerimiz arasındaki nispeti, vasıtasızlar lehine bir miktar daha tadil etmiş bulunmak
tadır. 

Filhakika 9 aylık (Mart - Kasım) devreler itibariyle 1951 yılındaki vergi tahsilatı içinde vası
tasız vergilerin nispeti % 30.9 olduğu halde bu nispet, 1954 yılının aynı devresi sonunda % 38.8 e 
ve 1955 te ise % 39.9 a, yükselmiştir. Ancak şu hususa da bilhassa dikkat etmek lâzımgelir ki vasıta
sız vergiler nispetindeki bu inkişaf, vasıtalı vergiler hasılasının yıldan yıla artmasına rağmen elde 
edilmiş bir neticedir. Aşağıdaki cetvel 1951 ilâ 1955 dokuz aylık devreler itibariyle vasıtalı ve va
sıtasız vergi tahsilatının miktar ve nispetlerini ve her iki gelir nev'inin karşılıklı inkişaf seyrini gös
termektedir. 

.9 aylık tahsilat hesaplarına göre vasıtasız ve vasıtalı vergilerin mukayesesi 

Bir evvelki yıla na
zaran artış 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Vasıtasız 
vergiler 

269,4 
352,7 
431,2 
580,0 
692,2 

Vasıtalı 
vergiler 

602,0 
766,5 
846,5 
911,9 

1 042,4 

Yekûn 

871,4 
1 119,2 
1 277,7 
1 491,9 
1 734,6 

Vasıtasız v. 
% nispeti 

30,91 
31,51 
33,74 
38,87 
39,90 

Vasıtklı v. 
% nispeti 

69,09 
68,49 
66,26 
61,13 
60,10 

Yekûn 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Vasıtasız v. 
% nispeti 

— 
30,92 
22,25 
34,50 
19,34 

Vasıtialı 
% nispe 

— 
27,32 
10,43 
7,72 

14,31 

Bu münasebetle, memleketin ekonomik kalkınması için son yıllarda ittihaz edilmiş olan tedbirlerin ve 
yapılan yatırımların neticelerinin peyderpey alınması ile müterafik olarak Devlet varidatının da 
mühim miktarlarda artığına ve böylece bütçelerim ize, her yıl bir evvelkinden daha geniş imkân
lar hazırlandığına bilhassa işaret etmek yerinde olur. 

2. TAHSİSATIN KULLANILMASI : 

1955 yılı bütçesi ile Mııvazenei Umum iyeye d Ah il daireler için kabul edilmiş olan (2 940 720 278) 
lira tutarındaki tahsisattan (2 063 368 337) liranın cari masraflara, (837 358 941) liranın ise 
yatırımlara muhassas bulunduğu malûmdur. 

Geçen 9 aylı'k tatbikatı sırasında ek ödenek alınmak veya kanuni aktarmalarda bulunmak su
retiyle bu rakamlar üzerinde herhangi bir değişiklikte bulunulmamış olması ehemmiyetle kayda 
şayandır. 

Bu netice, gerek 1950 ye tekaddüm eden gerek bu tarihten sonra gelen yıllara ait bütçeler 
üzerinde yapılan tadilât ile mukayese olunduğu takdirde 1950 den bu yana bütçelerimizde sami
miyet prensibine eskisi ile kıyas kabul etmiyecek derecede titizlikle riayet olunduğu görülür. 

14 aylık olması hasabiyle mukayeseye esas ahnmıyan 1949 yılı hariç olmak üzere geriye doğru 
1948-1947 ve 1946 bütçe yılları tahsiastı ile bunlar üzerinde e'k ödeneik, olağanüstü ödenek 
alınması, aktarmalarda bulunulması gibi ameliyelerle vâki değişikliklerin ve 1950 yılı ile bunu ta-
kibeden 4 yıla ait bütçe rakamları üzerinde yapılan bu kabil tadilâtın miktar ve nispetleri aşa
ğıda/ki tabloda gösterilmiştir : 



40 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Bütçe ödeneği 

990 572 884 
1 136 215 530 
1 243 551 197 
1 487 208 563 
1 579 758 737 
1 750 925 401 
2 127 506 736 
2 288 475 000 

Ek ödenek 

64 805 877 
175 025 329 
122 661 953 
12 421 902 

980 000 
80 000 000 
17 500 000 
22 000 000 

Olağanüstü 
ödenek 

16 274 778 
2 385 750 
4 793 000 
4 652 463 

— 
18 929 616 

— 
— 

Aktarmalar 

113 331 656 
56 103 309 
70 675 300 
31 979 816 
17 139 415 
19 485 679 
32 364 835 
20 070 558 

Yekûn 

194 412 311 
233 514 388 
198 130 253 
49 054 181 
18 119 415 
118 415 295 
49 864 835 
42 070 558 

Bütçe 
ödeneğine 
nispeti 

19,62 
20,54 
.15,92 
3,29 
1,15 
6,76 
2,34 
1,84 

Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile 1950 ye takaddüm eden yıllara ait bütçeler üzerinde 
yapılan değişikliklerin nispeti % 15 ten aşağı düşmediği halde, iktidarımız zamanında (Bütçe tahsi
sat rakamlarının büyük artış kaydetmiş olmasına rağmen) bu nispet % 6 yi geçmemiştir. 

3. HAZİNE MUAMELELERİ VE DEVLET BORÇLARI : 

1950 yılından bu yana büyük bir inkişaf kaydederek 1955 yılında hacmi 3 milyara varan bir 
masraf bütçesinin istilzam ettiği hazine muameleleri evvelki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük 
bir seyyaliyetle idare edilmiş ve bilcümle tediyatm zamanında ve muntazam bir şekilde icrası te
min edilmiştir. 

Devlet borçlarına gelince : Uzun yıllar ihmale uğrayan memleketimiz iktisadiyatının süratle 
geliştirilmesini temin etmek ve bu suretle milletimizin hayat seviyesini yükseltme gayesiyle giri
şilmiş bulunan kalkınma hamlelerinin icabettirdiği muzzam masraflara rağmen, Devlet borçların -
daki artış, yapılan işlerle mukayese edilmiyecek bir seviyede kalmıştır. 

Filhakika, mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri dâhil olmak üzere, Devlet 
borçlarının umumi yekûnu 1950 Mayıs ayı sonunda 2 milyar 297,3 milyon lira iken, 1955 Ekim ayı 
sonunda 630 milyon lira artışla 2 milyar 927,8 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu artı
şın nispeti %27,4 ten ibarettir. 

Bu nispet, 1950 ye nazaran, borçların umumi yekûnunda miktar itibariyle artış ifade etmekte 
ise de muhtelif tarihlerdeki devlet borçlarının ağırlık veya hafifliğini bu miktarın artış veya azalı
şında değil vatandaşlara tahmil etmiş olduğu külfetin derecesinde aramak iktiza eder. 

Mukayese bu bakımdan yapıldığı takdirde devlet borçlarında 1950 yılma nazaran bir artma 
değil bilâkis bir azalma olduğu görülür. 

Nitekim, 1950 yılında devlet borçları yekûnunun 2 milyar 297.3 milyon lira olmasına mukabil 
ayni yıl bütçesinin varidatı 1 milyar 320 milyon liradan ibaretti. Bu suretle devlet borçlarının 
bütçe varidatına nispeti % 176.7 yani yıllık varidatın iki misline yakın bulunduğu halde 1955 yı
lında devlet borçlarının devlet varidatına nispeti % 104.9 a inmiş bulunmaktadır. Bu nispet devlet 
borçlarının miktar itibariyle geçen yıllara nazaran bir artma olmasına rağmen tahmil ettiği kül
fet bakımından, 1950 senesine nazaran, % 71.8 ve 1955 yılı bütçe gerekçesinin hazırlandığı tarihteki 
% 108.8 nispetine göre de % 4 nispetinde bir hafifleme olduğu görülür. 

Bu mukayese 1956 yılı varidat tahminleriyle yapıldığı takdirde nispet % 90 a düşecektir. Bu 
takdirde devlet borçları 1950 yılma nazaran yarı yarıya hafiflemiş olacaktır. 

Keza 1950 yılı devlet borçlarının taksit ve faizleri için bütçe ile verilen 116 milyon 730 bin li
ralık tahsisat aynı sene devlet varidatının % 9 unu teşkil etmekte olduğu halde 1956 bütçe tasarı-
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smda derpiş edilen 282 769 641 liralık tahsisat J956 yılı varidat tahmininin ancak % 8.7 sine te
kabül etmektedir. 

Bu neticelerin istihsal edilmesinin en mühim saikini titizlikle takibedilen malî politikanın isa
betinde aramak iktiza eder. 

Filhakika, hükümetimiz iş bağına geldiği günden beri uzun vadeli istikrazları tamamen yatı
rım mevzularma tahsis eylediği gibi sermaye piyasasına müteveccih taleplerini de gayet ölçülü ola
rak tesbit ve piyasadan sermaye talebeden hususi teşebbüs erbabına rakip olmıyaeak miktar ve 
seviyede tutmaya gayret sarf etmiş ve yüksek faizli ve verimsiz mevzular için akdedilmiş olan 
borçların itfasını sağlamayı kendisine bir vazife bilmiştir. 

Nitekim, muhtelif borç grupları hakkında aşağıda verilen izahattan da anlaşılacağı veçhile hü
kümetiniz bir taraftan borç taksitlerinin tediyesine muntazaman devam etmekle beraber, diğer ta
raftan eski devirlerden kalma ve tamamen müstehlik maksatlar için akdedilmiş bulunan istikraz
lardan da.mühim yekûnlara varan itfalar temin eylemiştir. 

Umumi muvazene ile mülhak bütçeli idareler ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait borçlarıa 
gruplar itibariyle tetkikine gelince durum şöyledir : 

A) Umumi muvazeneye ait borçlar : 

31. V . 1950 31. X . 1955 

825 992 324 
570 290 120 
256 793 682 
86 450 932 

# 1 580 472 987 1 739 527 058 

Bu cetvelin tetkikinde de iç borçlarda 7.3 milyon liralık bir azalma olduğu görülür. 

Konsolide iç borçlarımızda müşahede edilen fark yukarıda arz edilen prensiplerden mülhem 
olarak 1953 yılı bütçesinin Karayolları, köprüler, köy yolları, içme suları, limanlar, silolar, elek
trik ve sulama tesisleri, sağlık merkezleri ve mektepler inşası gibi müstakbel nesillerin de istifa
de edeceği yatırım giderlerini karşılamak üzere akdettiğimiz 125 milyon liralık 1953 istikrazı ile 
1946 - 1950 seneleri arasında emekli aidatı olarak kesilen ve 1950 Martında Emekli Sandığına 
ödenmesi iktiza eden % 5 emekli keseneklerinden mütevellit borcun tediyesini teminen, 1955 yılın
da akdettiğimiz 58 milyon liralık istikrazdan tevellüdetmektedir. 

Konsolide dış borçlarımıza, gelince; 1950 yılında devralman 466 milyon liralık 11 istikraza 
Marshall yardım plânı çerçevesi dâhilinde ikraz yoluyla alman yardımlarla Milletlerarası îmar 
ve Kalkınma Bankasından Seyhan Barajı ve limanların inşası için temin edilen kredilerden kul
lanılan miktarlar ve Avrupa Tediye Birliği Anlaşması gereğince memleketimize tanınan pozis
yon inisiyal gibi doğrudan doğruya iktisadi kalkınma programlarının tahakkukuna matuf yeni 
borçları inzimam etmiştir. 1950 yılından bu yana eski devirden aldığımız 466 milyon liralık bore 
yekûnundan 30. X I . 1955 tarihine kadar 230 milyon liralık ödeme yapılmış bulunmaktadır. 

Dalgalı dış borçlarımızda yapılan 11,7 milyon liralık itfaya mukabil artış, geçen yıl da arz edil
diği gibi Avrupa Tediye Birliğince memleketimize tahsis edilen kotanın 30 milyon dolarlık kredi kıs
mının Türk lirası mukabilinden tahassul eylemiştir. 

( îç borçlar 749 964 028 
Konsolide > D l § t ^ . 466 140 020 

\ îç borçlar 350 169 484 
a 8 & 3 } Dış borçlar 14 199 455 
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B) Mülhak bütçeli idarelerle îktisadi Devlet Teşekküllerine ait borçlar : 

31/5/1950 31/10/1955 

84 385 259 
198 142 023 

778 288 092 
127 525 397 

716 827 105 1 188 340 771 

Konsolide iç borçlardaki 12,8 milyon liralık bir itfaya mukabil görülen 62,6 milyon liralık artış, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının Hazine kefaletiyle çıkardığı tahvillerden neşet etmektedir. 

• Konsolide dış borçlardaki artış. Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından Toprak Mahsulle
ri Ofisinin silo inşası için Sınai Kalkınma Bankasının da hususi teşebbüsün kuracağı tesislerin dış 
finansmanında kullanılmak üzere Hazine kefaleti ile aldıkları kredilerden, demiry ollarımızın bir kıs
mının elektrifikasyonu ve yeni cer vasıtaları satın alması için mütaahhit firmalara; Hirfanlı, Ke
mer ve Demirköprü barajlarının ve hidroelektrik santrallerinin inşaatını deruhde eden keza yabancı 
firmalara verilen Hazine kefaletini haiz bonolardan ileri gelmektedir. Şu kadar ki, mezkûr baraj 
ve hidroelektrik santralleri için verilmiş olan bonoların mühim bir kısmının halen avans karşılığını 
teşkil ettiklerini ancak alâkalı firmaların taahhütlerini yerine getirmelerinden sonra katî bir bore 
mahiyetini iktisabedeceklerini tebarüz ettirmek gerekir. 

Dalgalı iç borçlardaki artış ise Devlet Demiryolları ile Devlet Denizyolları, PTT ve Tekel Umum 
müdürlüklerinin eski yıllarda bütçe açıklarını karşılamak üzere Hazine kefaletiyle Merkez Bankasın
dan aldıkları avanslarla finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmış olan borçlanmalardan 
iJeri gelmiştir. 

Dalgalı dış borçlardaki artışlara gelince; bunlar Devlet Demiryolları İşletmçşi ile Denizcilik 
Bankası, Havayolları ve Toprak Mahsulleri Ofisinin mııhtaeoldukları modern vasıta ve tesislerle 
teçhizini temin etmek üzere, yabancı firmaların nispeten daha kısa vâdelerle açmış oldukları kredile
rin istimalinden tahassul etmiştir. 

Yukarıya dercedilen cetvellerin tanziminde tamamen ticari bir karakteri haiz Toprak Mahsulleri 
Ofisi bonoları hariç tutulmuştur. Bununla beraber Ofisin 1954 senesine kadar yapmış olduğu mua
melelerden mütevellit olup donmuş bulunan ve bu suretle ticari karakteri kaybolan 550 milyon lira
lık borçlarının, karşılığı gösterilmek suretiyle tasfiyesi, 6571 sayılı Kanunla temin edilmiş bulundu
ğunun da tebarüz ettirilmesi icabeder. 

( tc borçlar 21 723 015 
Konsolide j ^ ^ ^ ^ ^ m 

• J iç borçlar 479 962 700 
Dalgalı j D ı g b o r ç ] a r 7 9 2 9 1 2 2 9 
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KISIM : III - 1956 YILI BÜTÇE LÂYİHALARININ TETKİK VE TAHLİLİ 

1956 yılı bütçe lâyihalarının yatırım faaliyetleri ve hizmet grupları itibariyle tetkik ve tah
liline girişmeden önce «Bütçede denklik» prensibine bu yıl da riayet ederek huzurunuza gelmiş 
bulunduğumuzu ehemmiyetle kaydetmek isteriz 

1956 yılı umumi ve mülhak bütçeleri birarada mütalâa edildiği takdirde bütçe tekliflerinin 
şu suretle denk olarak bağlandığı görülür. 

Masraflar : 
(-a ri masraflar Yatırımlar Yekûnu 

Umumi Muvazene 2 349 977 095 900 879 445 
Mülhak bütçeler 150 532 695 550 469 722 

2 500 509 790 t 451 349 167 
Mülhak bütçelere Hazineden yapılan yardım (1> 66 585 058 522 430 734 

v. _̂_ 

3 

3 

\ 

250 
701 

951 

856 
002 

858 
589 015 

540 
417 

957 
792 

2 433 924 732 928 918 433 3 362 843 165 
Varidat : 
Umumi muvazene 3 250 856 540 
Mülhak bütçeler (2) 111 986 625 

Yekûn 3 362 843 165 

Varidat yekûnu 3 362 843 165 
Masraf yekûnu 3 362 843 165 

Görülüyor ki, 1956 bütçe lâyihalarında cari ve yatırım masrafları için tahsisi derpiş olunan me-
baliğ 1950 yılmm (1 554 692 290) (2) lira olan tahsisatından (% 116,3) nispetinde (1 808 150 875) 
lira, içinde bulunduğumuz 1955 yılmm (3 034 699 3İ0) (2) liraya varan ödeneğinden (% 10,81) nis
petinde (328 143 855) lira fazladır. 

Bütçe için yatırımlara tahsis olunan m e baliğin 1950, 1955 ve nihayet 1956 umumi bütçe rakam
ları ile mukayesesi şu nispetleri vermektedir. 

Sene 

1950 
1955 
1956 

Umumi Bütçe 
rakamları (Mül

hak bütçeler dâhil) 

.1 554 692 290 
3 034 699 310 
3 362 843 165 

Yatırımlar 

279 057 935 
898 043 740 
928 918 433 

Umumi Büt
çede yatı
rım nispeti 

% 17,95 
% 29,59 
% 27,62 

Yatırım tahsisatmdaki bu artışın müspet neticelerini millî gelirimizin günden güne artmasın
da ve bunun tabiî bir inikası olarak varidat kaynaklarımızın devamlı olarak genişlemesinde bu-

(1) Mükerrerlikten kaçınmak maksadiyle yapılan mukayeselerde umumi muvazeneden mülhak 
bütçelere yapılan yardımlar yekûnlardan tenzil olunmuştur. 

(2) Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 6623 sayılı Kanunla 1955 yılı içerisinde anonim 
ortaklık halini iktisabettiğinden bu idareye ait bütçe rakamları yekûnlardan düşülmüştür. 
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luyomz. Bu sebepledir ki, devletin ve mülhak bütçeli idarelerin geliri yıldan yıla yükselmiş ve bi
ze geniş hizmet imkânları veren bütçelerle huzurunuza gelmeyi mümkün kılmıştır. 

Bu umumi izahattan sonra 1956 yılı bütçe lâyihalarının (A) umumi muvazene, (B) mülhak 
bütçeli daireler, (C) hizmet grupları itibariyle tetkik ve tahliline geçeceğiz. 

A) Umumi Muvazene : 

Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 1 nci ve 2 nci maddeelriyle 1956 malî yılı için tek
lif olunan masraf ve varidat rakamları aşağıda gösterilmiştir. 

Masraf : Lira 

Cari 2 349 977 095 
Yatırım 900 879 445 

Yekûn 3 250 856 540 

Varidat 3 250 856 540 

Yukardaki rakamların 1950 ve 1955 bütçeleriyle mukayesesi şu neticeyi vermektedir. 

Yıl Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1956 2 349 977 095 900 879 445 3 250 856 540 
1950 1 226 218 563 260 990 000 1 487 208 563 

'<, v v . 

Artış miktarı 1 123 758 532 639 889 445 1 763 647 977 
Artış nispeti % 91,64 % 245,9 % 118,6 

Yıl Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1956 2 349 977 095 900 879 445 3 250 856 540 
1955 2 063 368 337 877 358 941 2 940 727 278 

Artış miktarı 286 608 758 23 520 504 310 129 262 
Artış nispeti % 13,89 % 2,68 % 10,54 

Bu rakam ve nispeti erdeki artışlar, iktisadi kalkınmamızla mütenasip olarak gelir kaynaklarımız
da memnuniyetle müşahade olunan genişleme ve verimliliğin temin ettiği imkânlardan yine memle
ketin kalkınması için eksilmeyen bir gayret göstermekte olduğumuzu ifade etmektedir. Gittikçe geniş-
liyen âmme hizmetlerinin gerektirdiği cari masraflarda ve iktisadi, kültürel ve sosyal kalkınma hare
ketimizin bütçelerimizdeki inikasını teşkil eden yatırım rakamlarında görülen tezayüde rağmen 
yukarıda kaydettiğimiz üzere denk bir bütçe ile bu defa da huzurunuza gelmenin ehemmiyeti aşikâr
dır. Hemen ilâve edelim ki, bu denkliğe giderken fuzuli masraflardan kaçınmak ve mümkün merte
be her sahada tasarrufu sağlamak prensibinden asla inhiraf etmemekle beraber, vatandaşın, âmme 
hizmetinin her sektöründen âzami istifadeyi kolaylıkla sağlamasına matuf lüzumlu teşkilâtı genişle
mekten ve ıslah ederek günün şartlarına cevap verir hale getirmekten çekinilmemiştir. Bu cümleden 
olmak üzere, memur ve hizmetlilerimize inkişaf halindeki bir ekonominin şartlarına intibak imkânını 
sağlamak için şimdiye kadar verilmekte olanlardan başka daha iki tahsisat verilmesi ve bâzı ücretli 
kadroların yükseltilmesi derpiş olunmuştur. 



Afi Cari masraflar 

# Daireler 1950 1951 1952 1953 1954 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm U. Md. 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji iş. U. Md. 
Diyanet işleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro U. Md. 
Toprak ve iskân işleri IJ. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
hhnniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası Ik. İş Birliği Teş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve iç. Muavenet Vekâleti 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

Yekûn 

14 

2 
3 
1 
4 

341 
996 

225 
307 

043 451 
402 
048 
076 

2 770 
2 
2 
6 

46 
437 

20 
33 
39 
11 

1 
87 

203 
165 

7 
4 

57 
19 
34 
2 
1 

10 

* 

241 
874 
481 

519 
674 
275 
899 
840 

549 
067 
475 
198 
428 
720 
740 
— 

093 
274 
353 
879 
752 

966 201 
000 
529 
467 
749 
199 
362 
208 
100 
746 
983 
545 
962 

773 
318 
178 
477 
563 
659 
336 
917 
686 
962 
529 
184 

10 

1 
3 

4 
1 
2 
7 

11 
7 

45 

302 424 
788 091 
948 
175 

215 
638 

969 240 
912 
963 

838 
065 

104 655 
769 
579 
136 

071 
149 
920 

475 238 
448 330 

20 
34 
39 
14 

85 
214 
174 

7 
4 

59 
19 
35 
2 
1 
9 

371 
514 
209 
014 
853 
061 
902 
101 
363 
191 
638 
640 
379 
922 
709 
225 

850 
271 
992 
654 
120 
840 
981 
181 
335 
070 
133 
091 
506 
612 
348 
449 
428 

10 411 
806 

1 960 
2 743 

969 
4 986 
1 803 

789 
222 
724 
165 
241 
614 
279 

2 150 656 
9 149 

12 957 
9 112 

48 666 
481 370 

20 355 
36 492 
39 17; 
13 540 

769 
123 023 
215 479 
185 069 

7 391 
4 846 

71 076 
18 867 
40 021 

2 579 

072 
867 
624 
206 
480 
698 
808 
235 
660 
575 
259 
760 
170 
072 
240 
307 
398 
843 
338 

1 650 050 
8 319 413 

10 789 539 

2 
897 388 
746 130 

3 088 000 
1 
5 
2 
3 

10 
16 

028 376 
797 685 
131 402 
111 545 
738 940 
527 349 

15 796 759 
56 

543 
21 
38 
43 
17 

145 
233 
209 

8 
6 

88 

817 750 
558 800 
597 954 
514 557 
422 083 
795 101 
777 336 
812 916 
170 287 
079 389 
417 424 
009 617 
052 789 

20 385 920 
46 

2 
2 
9 

029 150 
500 286 
333 535 
329 412 

20 001 
929 

47 
14 

2 910 99 
3 408 
1 031 

50 
59 

7 028 46 
2 260 
3 452 

19 
83 

11 550 92 
19 366 00 
16 019 
69 565 

75 
22 

558 460 00 
24 108 
43 215 

53 
13 

50 710 45 
19 233 

940 
155 143 
239 076 
235 443 

6 870 
6 783 

105 593 
22 947 
52 141 

3 415 
2 399 
9 329 

10 
82 
95 
84 
33 
94 
36 
17 
07 
85 
98 
76 
41 

1.2*26.218.294 1.269.554.405 1.375.741.765 1.566.257.419 1.693.338.87 
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A/l, A/2 yekûnu 
Daireler 1950 1951 1952 1953 1954 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
Basın -Yayın ve Turizm U. Md. 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji iş. U. Md. 
Diyanot İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro U. Md. 
Toprak ve iskân İşleri U. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası Ik. İş Birliği Teş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve İç. Muavenet Vekâleti 
Gümrük re İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalat Vekâleti 
Çalışma Tekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

Yekûn 

14 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
6 

48 
458 

20 
34 
41 
12 

1 
213 
203 
176 
89 

4 
61 
49 
45 

3 
1 

10 

452 725 
006 307 
052 451 
412 549 
048 067 
626 475 
772 199 
435 628 
912 720 
541 740 

— 
355 594 
237 604 
275 353 
844 880 
040 752 
070 701 
000 773 
082 860 
467 178 
826 083 
823 222 
381 159 
259 122 
725 757 
568 188 
460 263 
545 529 
982 684-

1.487.208.563 

10 444 
793 

1 973 
3 198 

969 
5 264 
2 183 
2 239 
7'819 

11 639 
8 991 

48 671 

374 
091 
215 
138 
240 
638 
065 
855 
071 
149 
920 
239 

470 000 000 
20 371 
34 759 
40 109 
14 084 

853 
196 564 
214 902 
187 873 

271 
992 
654 
120 
840 
741 
181 
989 

114 142 070 
18 818 633 
66 994 495 
19 997 
49 621 

3 103 
1 709 

547 
783 
549 
449 

21 664 428 

1.579.758.737 

10 

1 
2 

5 
1 
2 
9 

13 
10 
51 

500 
20 
37 
39 
13 

287 
215 
201 
127 

10 
83 
19 
59 

2 
1 

18 

598 
811 
972 
750 
969 
291 
883 
239 
149 
539 
415 
587 
000 
355 
922 
676 
610 
769 
680 
479 
931 
043 
450 
052 
300 
528 

789 
722 
715 
665 
241 
015 
279 
856 
072 
367 
624 
206 
080 
698 
808 
235 
660 
575 
235 
760 
670 
572 
990 
775 
614 
253 

728 462 
650 
535 

050 
413 

1.750.925.401 

10 

• 2 
3 
1 
9 
2 
3 

10 
17 
17 
64 

587 
22 
40 
45 
17 

918 389 
902 
801 

888 
349 

164 000 
043 
478 
201 
474 
738 
888 
246 
810 
385 
397 
579 

376 
895 
402 
745 
940 
294 
759 
750 
000 
954 
557 

004 931 
895 
777 

382 435 
233 170 
239 469 
163 959 

12 071 
114 062 
21 
71 
3 
2 

24 

897 
811 
017 
357 
543 

2.127.506 

101 
336 
946 
287 
389 
924 
617 
789 
420 
665 
086 
535 
412 

.736 

20 

3 
3 
1 

15 
2 
3 

11 
20 
17 
79 

600 
24 
44 
52 
19 

510 
239 
267 

75 
12 

129 
24 
71 

3 
2 

29 

536 35 
949 64 
102 994 
471 00 
031 594 
901 460 
410 19 
757 834 
550 926 
148 777 
246 759 
341 720 
000 000 
533 53 
890 13 
010 45 
361 10 
940 825 
618 904 
076 84 
610 723 
624 442 
457 36 
826 17 
993 304 
212 759 
910 982 
399 765 
558 41 

2.288.475.000 
Not : Bu cetvel maliye (bütçesinde yer alan taşıt mubayaası ile nafıa 'bütçesinde yer al'an inşaata ait tahsis 

lâa edilmek suretiyle hazırlanmıştır. 



£) Mülhak bütçeli daireler : 

Halen aded'leri 12 olan mülhak bütçeli dairelerimize 1956 yılı için teMif olunan tıahsilsaıt tırtarı cemun (7 
dır. Bunun 1950 -1956 rıalkaımları ile mukayesesi bu dairelerin de kendilerine mevdu 'hizsmetlerin ifası yolu 
ları neticesini vermektedir. 

Daireler 1950 1961 1952 1953 1S54 

A/l Cari masraflar 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 7 815 949 
Ankara Üniversitesi 7 325 797 
istanbul Üniversitesi 10 704 734 
İstanbul Teknik Üniversitesi 3 126 566 
Beden Terbiyesi Umum Md. 943 601 
Karayolları Umum Müdürlüğü 6 162 946 
Devlet Su işleri Umum Md. — 
Hudut ve Sahil. Sıhhat U. Md. 1 123 752 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 22 572 457 
Orman Umum Müdürlüğü 14 520 037 
Devlet Üretme Çiftlikleri U. Md. 3 051 225 
Devlet Havayolları Umum Md. 5 757 873 
Petrol Dairesi Reisliği 

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 

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 

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 

6 930 500 
13 713 839 
14 850 149 
6 626 713 
1 132 000 
7 292 345 
4 348 284 
1 316 721 
20 041 115 
19 279 675 
2 595 346 
16 095 373 

Yekûn 83 104 937 86 769 775 82 495 999 94 807 716 114 222 060 



Daireler 1950 1951 1952 1953 1954 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Md. 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Umum Md. 
Hudut ve Sahil. Sıhhat U. Md. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri U. Md. 
Devlet Havayolları Umum Md. 
Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Md. 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Umum Md. 
Hudut ve Sahil. Sıhhat U. Md. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri U. Md. 
Devlet Havayolları Umum Md. 
Petrol Dairesi Reisliği 

722 
75 

3 655 
649 

051 
503 
000 
846 

50 401 
47 140 

81 

432 
— • 

001 
15 576 000 
1 316 
1 035 
1 755 

72 056 

8 538 
7 401 
14 359 
3 776 

503 
000 
000 

737 

000 
300 
734 
412 

994 002 
53 303 

1 204 
38 148 
15 836 
4 086 
7 512 

378 
—. 
753 
457 
540 
225 
873 
— 

A/2 Yatırımlar 
940 001 

1 288 256 
5 
2 

75 

10 

3 

510 000 
000 000 
37 502 
250 000 

67 
741 
990 

—• 
000 
521 
978 

385 000 
400 000 

100 610 258 

5 
8 
15 
5 

81 

1 
30 
23 
2 
11 

582 
976 
837 
122 
859 
562 

211 
533 
559 
572 

A/l, 
905 
978 
916 
500 
769 
506 
— 
620 
273 
834 
636 

560 096 
— 

1 443 000 
1 082 001 
4 895 000 
936 000 

— 
135 590 001 

— 
43 000 

13 324 441 
1 133 336 
1 170 000 
2 754 035 

162 370.814 
A/2 Yekûnu 
6 212 800 
9 844 794 
16 268 378 
4 754 442 
941 679 

142 000 000 
— 

1 161 682 
32 353 463 
16 761 332 
3 465 989 
11 102 254 

— 

1 522 000 
1 
5 
513 231 
873 000 

4 389 001 

181 

14 
2 
1 
2 

215 

7 
13 
18 
9 
1 

188 

1 
32 
19 
4 
13 

• — 

460 329 
— 

155 000 
052 560 
127 137 
760 000 
842 555 

694 813 

255 500 
104 110 
902 257 
553 839 
019 845 
975 000 

— 
434 767 
767* 737 
577 732 
267 253 
644 489 

— 

2 472 
2 
5 
4 

912 
148 
780 

500 
151 
000 
300 
— 

183 947 072 
89 

15 
2 
1 
10 

318 

9 
16 
19 
11 
1 

191 
93 
1 
35 

278 
442 
144 
758 
135 
647 

667 

4as 
625 
998 
407 
132 
239 
627 
759 
186 

915 
999 
909 
580 
000 
383 

809 

000 
990 
149 
013 
000 
417 
199 
720 
024 

22 038 255 
3 
26 

730 
742 

346 
756 
— 

Yekûn 155 161 674 187 380 033 244 866 813 310 502 529 432 889 869 

Not: Bu cetveldeki 1950 -1951 rakamları 1952 -1956 A/l ve A/2 tasnifine göre tanzim edilmiştir. 
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Mülhak 

Daireler 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum-Müdürlüğü 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
Devlet Havayolları Umıun Müdürlüğü 
Petrol Dairesi Reisliği 

1955 rakamı 

9.186.675 
17.454.567 
18.102.972 
9.836.149 
1.122.001 

10.602.150 
9.010.000 
1.510.874 

23.908.080 
23.744.830 
3.194.527 

17.954.228 
669.457 

A/1 

1956 teklifi 

10.204.000 
19.914.901 
21.129.492 
12.133.763 
1.629.676 

11.030.835 
8.918.582 
1.756.332 

28.211.211 
29.920J 53 
3.952.648 

— 
931.102 

Fazlası 

1.017.325. 
2.460.334 
3.026.520 
2.297.614 

507.675 
1.228.685 

-— 
245.458 

4.308.131 
6.175.343 

758.121 
— 

261.645 

• • • • \ 

Noksanı 

-__ 
__._ 
.__. 

— 
— 

91.418 
— 
— 
— 
_..-

17.954.228 
- „ -

Yekûn 146.291.490 150.532.695 22.286.851 18.045.646 

Hazine 

Vakıflar T'mum Müdürlüğü 1.265.000 
Ankara Üniversitesi 16.244.566 
İstanbul Üniversitesi 16.344.022 
İstanbul Teknik Üniversitesi 9.298.906 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 910.399 
Karayolları Umum Müdürlüğü 5.502.147 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 4.564.000 
Fîudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 826.534 
Petrol Dairesi Reisliği • 94.455 

1.307.000 
16.944.900 
18.599.490 
10.001.762 
1.468.074 

10.130.832 
7.583.000 

550.000 

42.000 
700.334 

2.255.468 
702.856 
557.675 

4.628.685 
3.019.000 

455.545 
826.534 

Yekûn 55.050.029 66.585.058 12.361.563 826.534 
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bütçeler 

r 
1955 rakamı 

3.707.000 
3.270.001 
6.335.000 
6.180.001 

— 
311.997.850 
157.270.000 

435.000 
23.031.995 
3.950.304 
745.000 

10.374.500 
— 

527.296.651 

tardımlan 

460.000 
3.270.001 
6.335.000 
6.180.001 

— 
311.997.850 
157.270.000 

350.000 
10.374.500 

— • 

A/2 

1956 teklifi 

3.573.000 
3.397.502 
7.937.001 
5.443.000 

— 
301.899.792 
203.103.439 

435.000 
20.006.484 
3.945.504 
729.000 

— 
— 

550.469.722 

300.000 
3.397.502 
7.937.001 
5.443.000 

— 
301.899.792 
203.103.439 

350.000 
— 
— 

Fazlası 

127.501 
1.602.001 

—: 
— 

45.833.439 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

47.562.941 

127.501 
1.602.001 

— 
— 
— 

45.833.439 
— 
— 
— 

Noksanı 

134.000 
— 
— 

737.001 
— 

10.098.058 
— 
— 

3.025.511 
4.800 

16.000 
10.374.500 

24.389.870 

160.000 
— 
— 

737.001 
— 

10.098.058 
— 
— 

10.374.500 
— 

r 
1955 yekûnu 

12.893.675 
20.724.568 
24.437.972 
16.016.150 
1.122.001 

322.600.000 
166.280.000 

1.945.874 
46.935.075 
27.695.114 
3.939.527 

28.328.728 
669.457 

673.588.141 

1.725.000 
19.514.567 
22.679.022 
15.478.907 

910.399 
317.499.997 
161.834.000 

350.000 
11.201.034 

94.455 

A/l + 
A 

1956 teklifi 

13.777.000 
23.312.403 
29.066.493 
17.576.763 
1.629.676 

313.730.627 
212.022.021 

2.191.332 
48.217.695 
33.865.657 
4.681.648 

— 
931.102 

701.002.417 

1.607.000 
20.342.402 
26.536.491 
15.444.762 
1.468.074 

312.030.624 
210.686.439 

350.000 
— 

550.000 

A/2 

Fazlası 

• 883.325 
2.587.835 
4.628.521 
1.560.613 
507.675 

— 
45.742.021 

245.458 
1.282.620 
6.170.543 
742.121 

— 
261.645 

64.612.377 

827.835 
3.857.469 

— 
557.675 

— 
48.852.439 

— 
— 

455.545 

Noksanı 

— 
—. 
— 
— 

8.869.373 
— 
— 
— 
— 
— 

28.328.728 
— 

37.198.101 

118.000 
— 
— 

34.145 
— 

5.469.373 
— 
— 

11.201.034 
— 

496.237.352 522.430.734 47.562.941 21.369.559 551.287.381 589.015.792 54.550.963 16.822.552 



Haizine tarafından mülhak bütçelere yapılan yardımlar 

Daireler 1950 1951 1952 1953 1954 

Vakıflar U. Md. 3 194 700 
Ankara Üniversitesi 6 532 000 
İstanbul Üniversitesi 12 210 000 
İstanbul Teknik Üni. 3 230 000 
Beden Terbiyesi U. Md. 894 000 
Karayolları U. Md. 53 303 374 
Devlet Su İşleri U. Md. — 
Hudut ve Sahil. Sıh. U. Md. 251 000 
Tekel U. Md. — 
Orman U. Md. — 
Devlet Üretme Çift. ü. Md. — 
Devlet Havayolları U. Md. 550 000 
Petrol D. R. — 

Yekûn 80 165 074 

125 
7 869 
13 342 
4 742 
824 

80 559 

227 

6 328 

404 
550 
000 
000 
770 
503 
— 
860 
— 

— 
431 
— 

114 019 518 

600 
8 129 
15 268 
4 291 
901 

140 682 

179 

3 186 

173 238 

000 
375 
378 
042 
677 
780 
— 
208 

— 
174 
— 

634 

1 
11 
17 
8 

187 

3 

180 
883 
799 
971 
757 
725 

209 

556 

232 082 
• 

000 
809 
757 
839 
088 
000 
— 
208 
— 

— 
293 
— 

994 

1 
15 
18 
10 

189 
92 

11 

380 
138 
471 
577 
778 
739 
626 
200 

088 

000 
970 
249 
770 
975 
417 
194 
000 
— 

— 
318 
— 

340 000 893 
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ö) Umumi ve mülhak bütçeli idareler : 

Umumi ve mülhak bütçeli idareler bir arada mütalâa edildiği takdirde 1956 bütçelerinde du
rumun şöyle olduğu görülür : 

Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

Umumi muvazene 2 349 977 095 900 879 445 3 250 856 540 
Mülhak büt
çeler (Net) 83 947 637 28 038 988 111 986 625 

Yekûn 2 433 924 732 928 918 433 3 362 843 165 

1956 teklifini teşkil eden İm rakamların 1955 ve 1950 yılları tahsisat rakamlariyle mukayesesi 
şu neticeyi vermektedir : 

a) 1955 yılının (2 136 655 570) lirasına nazaran 1956 da cari masraflarda (% 13,9) nispe
tinde (297 269 162) lira: yatırımlarda ise (c/< 3,44) nispetinde (30 874 693) lira, 

b) 1950 yılının 1 275 634 355 lirasına nazaran da cari masraflarda (% 90,8) nispetinde 
(1 158 290 377) lira ve yatırımlarda (% 232,8) nispetinde (649 860 498) lira artış vardır. 

Ç) Bütçenin hizmet grupları itibariyle tetkik ve tahlili : 

Geçen yıllardaki usule sadık kalınarak 1956 bütçe yılı için teklif olunan masrafları, bir defa 
da matuf bulundukları hizmet nevileri (yani sağlık, maarif, sosyal güvenlik, iktisadi kalkınma, 
müdafaa, borç ödeme ve idare) itibariyle bir tasnif ve tahlile tâbi tutmak ve mukayeseye mebde 
ittihaz eylediğimiz 1950 de ve içinde bulunduğumuz 1955 yılında bu tasnif dâhilinde başarılan 
işlerin malî portesini ve vücuda getirilen tesisleri ve buna müteferri sair malûmatı göz önüne bir 
kere daha sermek yerinde olacaktır. 
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Faaliyet sahası 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, Madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Endüstri, Madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

1950 

15 089 500 
32 891 452 
9 717 436 
10 602 633 

68 301 021 

34 367 011 
45 635 599 
104 529 196 
36 989 669 

Yekûn 221 521 475 

49 456 511 
78 527 051 
114 246 632 
47 592 302 

Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 

(Umumi Muvazene) 

1951 1952 1953 1954 

13 664 853 
32 498 890 
10 713 184 

6 906 858 

34 550 898 
53 186 671 

132 980 699 
35 983 955 

Cari masraflar 

14 089 119 
37 639 050 

7 626 463 
6 933 452 

14 997 772 
44 847 238 

9 068 234 
7 928 624 

63 783 785 66 288 084 76 841 868 

Yatırımlar 

22 228 368 
70 657 481 

191 043 836 
32 588 131 

33 581 033 
98 462 125 

241 184 684 
70 601 824 

256 702 223 316 517 816 443 829 666 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

48 215 751 
85 685 561 
143 693 883 
42 890 813 

Yekûn 289 822 496 320 486 008 

36 317 487 
108 296 531 
198 670 299 
39 521 583 

382 805 900 

48 578 805 
143 309 363 
250 252 918 
78 530 448 

520 671 534 

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 

51 576 350 
150 933 098 
254 972 191 
99 293 367 

556 775 006 



Faaliyet sahası 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç verme 
Umumi idare 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

1950 

1 402 050 
22 075 514 

9 295 150 
20 486 851 

253 000 
23 834 499 

77 347 064 

81 001 
4 430 750 

Yekûn 70 301 737 

1 483 051 
26 506 264 

9 295 150 

Büyük hizmet grupları itibariyle devlet masrafla™ 
(Mülhak bütçeler) 

1951 1952 1953 1954 

1 331 403 
21 595 021 
7 993 946 
28 661 115 

19 030 192 

78 611 677 

67 000 
8 835 758 

65 789 985 88 305 501 

97 208 260 

Cari masraflar 
1 347 345 
23 908 178 
7 465 554 
21 720 307 

19 706 396 

74 147 780 

1 565 679 
29 721 672 
7 373 139 
24 514 531 

20 830 761 

84 005 782 
Yatırımlar 

43 000 155 000 
6 913 001 11 775 232 

152 660 778 200 922 026 

1 655 375 
35 047 182 
8 504 643 
30 029 897 

22 889 590 

98 126 687 

442 999 
12 840 451 

294 736 976 

159 616 779 212 852 258 
Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

1 398 403 1 390 345 1 720 679 
30 430 779 30 821 179 41 496 904 
7 993 946 7 465 554 7 373 139 

86 276 836 116 966 616 

253 000 
23 834 500 19 030 193 

174 381 085 

19 706 396 

225 436 557 

20 830 761 

308 020 426 

2 098 374 
47 887 633 
8 504 643 

324 766 873 

22 889 590 

Yekûn 147 648 801 175 819 937 233 764 559 296 858 040 406 147 113 
Not: Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir 



Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 

Faaliyet sahası 

Bndüstri, Madencilik, Elektrik 
«nergisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Bndüstri, Madencilik, Elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Bndüstri, Madencilik, Elektrik 
enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

1950 

— 
14 770 320 
5 716 531 

— 

20 486 851 

15 576 000 
2 351 503 

47 140 432 
722 050 

65 789 985 

15 576 000 
17 121 823 
52 856 963 

722 050 

(Mülhak bütçeler) 

1951 1952 

Cari masraflar 

— 
22 786 687 

5 874 428 
— 

28 661 115 

10 741 521 
1 375 980 

75 248 000 
940 000 

88 305 501 

— 
15 796 009 
5 924 298 

— 

21 720 307 

Yatırımlar 

13 324 441 
2 303 336 

135 590 001 
1 443 000 

152 660 778 

1953 

— 
17 518 526 

6 996 005 
— 

24'514 531 

14 052 560 
3 887 137 

181 460 329 
1 522 000 

200 922 026 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

10 741 521 
24 162 667 

181 122 428 
940 000 

13 324 441 
18 099 345 

141 514 299 
1 443 000 

14 052 560 
21 405 663 

188 456 334 
1 522 000 

1954 

19 174 9 
6 779 6 
4 075 3 

30 029 8 

15 144 9 
72 072 4 

183 947 0 
23 572 5 

294 736 9 

15 144 9 
91 247 4 

190 726 6 
27 647 8 

Yekûn 86 276 836 116 966 616 174 381 085 225 436 557 324 766 8 

Not: Devlet De/niryollarî, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 
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Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 

Faaliyet sahası 

Endüstri, madencilik, 
elektrik, enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

1950 

15 089 500 
47 661 772 

8 580 593 
10 602 633 

Yekûn 81 934 498 

49 943 011 
47 987 102 

104 669 628 
36 989 669 

Yekûn 239 589 410 

65 032 511 
95 648 874 

113 250 221 
47 592 302 

Umumi muvazene -f Mülhak bütçeler 

1951 1952 1953 

13 664 853 
55 285 577 
7 879 106 
6 906 858 

83 736 394 

45 292 419 
54 562 651 
130 049 271 
36 798 551 

Cari masraflar 

14 089 119 
53 435 059 
8 025 843 
6 933 452 

14 997 772 
62 365 764 
9 085 830 
7 928 624 

82 483 473 94 377 990 
Yatırımlar 

35 552 809 
72 960 817 
188 289 801 
33 531 131 

47 633 593 
102 349 262 
238 342 125 
72 123 828 

266 702 892 330 334 558 460 448 808 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

58 957 272 
109 848 228 
137 928 377 
43 705 409 

Yekûn 321 523 908 350 439 286 

49 641 928 
126 395 876 
196 315 644 
40 464 583 

412 818 031 

62 631 365 
164 715 026 
247 427 955 
80 052 452 

554 826 798 

1954 

15 850 850 
68 349 952 
9 254 061 
10 592 194 

104 047 057 

50 870 409 
106 251 664 
235 617 073 
90 801 747 

483 540 893 

66 721 259 
174 601 616 
244 871 134 
101 393 941 

587 587 950 

Not : Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 
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Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli dairelerin 1956 yılı bütçe lâyihalarına 
sağlık işleri için konulan tahsisat 1950 ve 1955 yılları rakamlariyle mukayeseli olarak şöyledir : 

Sene 

1956 
1950 

Artış 
Artış 

Sene 

1956 
1955 

Artış 

miktarı 
nispeti 

miktarı 

Cari masraflar 

152 779 705 
57 019 543 

95 760 162 
% 167,94 

Cari masraflar 

152 779 705 
130 482 368 

22 297 337 

Yatırımlar 

12 484 446 
3 960 786 

8 523 660 
% 215,2 

Yatırımlar 

12 484 446 
20 453 096 

— 7 968 650 

Yekûn 

165 264 151 
60 980 329 

104 283 822 
% 171 

Yekûn 

165 264 15.1 
150 935 464 

14 328 687 

Vatandaş sağlığı mevzuuna verdiğimiz önemin beliğ bir ifadesini teşkil eden bu artış, şüphe yok 
ki ihtiyaçlarımızı âzami surette karşılama imkânına erişeceğimiz mesut günlere kadar seyrini mu
hafaza etmekten geri kalmıyacaktır. 

1956 teklifimizde bir evvelki yıl rakamına nazaran müşahede olunan (14 328 687) liralık artı
şın bir kısmı memurlarımıza ilâveten verilmesi derpiş olunan iki maaş nispetindeki tahsisattan ve 
bir kısmı müteferrik ihtiyaçların daha iyi karşılanmak istenmesinden mütevellit ise de, mühim 
bir kısmı da yeniden hizmete girecek olan (60) sağlık merkezinin, beş köy ebe okulunun, iki ebe la
borant hemşire okulunun ve 5 vilâyetimizde ilk defa teşkil edilecek seyyar ana ve çocuk sağlığı ko
ruma ekiplerinin gerektirdiği masraflardan ve nihayet gerek umumi sağlık, gerek verem tedavi 
müesseselerinin tevsii dolayısiyle hasta yatağı adedinin daha (2 000) artırılmak istenmesinden ile
ri gelmektedir. 

1950 yılını takibeden bütçelerimize mevzu tahsisatla sağlık hizmetlerinin çeşitli sahalarında ba
şarılan işler evvelki senelerdekilerle kıyas kabul etmiyeeek kadar şümullüdür. 

Bu cihet aşağıya dercedilen mukayeseli rakamlarda, müşahede edilmektedir : 

Umumi sağlık müesseseleri 

1. Sağlık merkezleri sayısı 
2. Hastane sayısı 
3. Doğum ve çocuk bakım evi 

4. Mevcut yatak sayısı 
5. Yatarak tedavi görenler 
6. Ayakta tedavi görenler 
7. Röntgen muayenesi 
8. Lâboratuvar 

1950 

16 
39 
16 

7 759 
125 725 
852 032 
123 398 
223 411 

1955 

273] 
1191 inşa halinde olanlar dâhil 
•26J 

17 471 
316 205 

2 393 728 
168 043 
461 331 

Eylül sonuna kadar 
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Verem müesseseleri 1950 1955 

1. Verem hastane ve pavyonları 7 
2. Yatak sayısı 1 097 
3. Tedavi görenler (yatakta) * 12 784 

» » (ayakta) 122 018 
4. Röntgen muayenesi (Radyoskopi ve radyografi) 127 353 
5. Lâboratuvar muayenesi 2 910 
Verem mücadelesi : 

89 
7 277 

22 753 
208 553] 
195 3451, Eyiûl sonu itibariyle 
133 682J 

Verem dispanserleri 
Muayene edilenler sayısı 
Tüberküller denemesi 
B. C. Gr. aşısı tatbiki 
Lâboratuvar muayenesi 
Röntgen muayenesi 

7 44 
75 241 148 889] 

185 734 2 808 8981 
70 918 
11 144 
49 711 

874 305 [- Eylül sonu itibariyle 
23 308| 
80 624J 

1950 yılında verem mücadelesi için sarf edilen para (1 850 000) lira olduğu halde içinde bu
lunduğumuz bütçe yılında sadece bu iş için tefrik ettiğimiz tahsisat 3,5 milyon liranın fevkmde-
dir. 1956 teklifimiz ise yine (3,5) milyon liraya yakındır. 

Bulaşıcı hastalıklar mücadelesi : 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bunlara karşı korunmak için cari yıl bütçesinde mevcut 
1 700 000 lira tutarındaki tahsisatın (140 000) lira artırılarak (1 840 000) liraya çıkarılması 
1956 bütçe lâyihası ile teklif olunmaktadır. 

Trahom mücadelesi : 

Memleketimizin bilhassa eeturp bölgelerinde bir kısım vatandaşların sağlığını tehdit eden tra
hom mücadelesinde diğer sahalardaki mücadelelerimizle muvazi olarak ciddi ilerlemeler kaydedil
miştir. Bu cümleden olmak üzere 1950 de trahom hastalıanesi adedi 16 iken bu rakam halen 20 ye, 
dispanserler adedi (40) dan (50) ye, .'köy tedavi evleri adedi 115 den (295) e yükselmiştir. 
Bu iş için 1950 bütçesinde mevcut 490 000 liralık tahsisat yıldan yıla artırılarak 1956 teklifi
mizde (785 000) liraya çıkarılmıştır. 

Sıtma mücadelesi : 

Mücadeleye tâbi nüfus sayısının 6,5 milyon kadar olması ile memleket çapında hususi bir ehem
miyet arz eden sıtma mücadelesi için 1956 bütçetasarısı ile 1950 ye nazaran, (2,7) milyon lira 
fazla para tahsisini teklif etmiş bulunmaktayız. 

Filhakika sıtma mücadelesi için 1950 yılı bütçesindeki tahsisat miktarı, 3,5 milyon liradan 
ibaret iken bu miktar (% 77,71) nisbetinde artırılarak (6 220 000) liraya çıkarılmaktadır. Mü
cadele sahası da seneden seneye genişletilmiş ve 1955 yılında buna dâhil cüz'ütam adedi 34 bölge
de 61 vilâyet, 336 kaza ve 12801 köye yükseltilmiştir. 

Yine bu faaliyet cümlesinden olmak üzere, habere mücadelesine tahsis olunan maddeler miktarı 
1950 nin (110) tonuna mukabil 1955 yılının ilk sekiz ayı zarfında (963) tonu bulmuştur. Yine 
bu deverde tevzi olunan ilâç miktarı (5 423 461) adedi ile ifade olunabilir. Bu geniş faaliyetin 
müs'bet neticesini nüfusumuza nazaran sıtmalı nisbetinin düşmesinde görmekteyiz. 
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2. MAARİF HİZMETLERİ; 

1956 yıllında umumi ve mülhak bütçelerden maarif hizmetleri için ıtelklif olunan tahsisat, 
(494 037 491) lira olup, bunun cari masraflar ve yatırımlar itibariyle bölünüşü ve 1950, 1955 yıl
ları tahsisatı ile mukayesesi aşağıda gösterilmiştir: 

1956 
1950 

Antş miktarı 

1956 
1955 

Artış miktarı 

1950 ile mukayese 
Cari masraflar 

425 826 602 
185 780 396 

240 046 206 

Yatırımlar 

68 210 889 
11 286 609 

56 924 280 
1955 ile 'mukayese 
Cari masraflar : 

425 826 602 
357 387 957 

68 438 645 

68 210 889 
72 585 388 

— 4 374 499 

Yekûnu 

494 037 491 
197 067 005 

296 970 491 

494 037 491 
429 973 345 

64 064 146 

1956 bütçe lâyihası ile maarif hizmetleri için teklif etmekte olduğumuz tahsisatın 1950 dekine na
zaran % 150,6 nispetinde 1955 dekine ,göre ise % 14.8 nispetinde artmış bulunduğunu gösteren mez
kûr rakamlar vatandaş kültürünün topyekûn kalkınmamızdaki mühim ve esaslı mevkiini takdir ede
rek bunu bir dâva halinde nasıl ehemmiyetle ele aldığımızın söz götürmez delilini teşkil etmektedir. 
Bunun mesut neticelerini aşağıda kısaca arz etmek isteriz. 

A) İlköğretim sahasında : 

1950 1955 

Okul sayısı 
öğretmen sayısı 
öğrenci sayısı 
öğretmen okulu sayısı 

» » öğretmen. 
sayısı 
öğretmen okulu öğrenci 
sayısı 

12 
27 

511 
144 

1 460 9,58 

1 

8 

95 

825 

18 789 
42 874 

1 877 145 
38 

865 

16 496 

Cari yıl bütçesine köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurları evleri yapımı için para ve ayni 
yardım tertibine mevzu 20 000 000 liralık tahsisatla 545 köy okulunun inşası işi programa alınmış ve 
bunlardan (51) i ikmâl edilmiştir. İnşasına devam edilmekte olan 494 köy okulunun ikmali malî yıl 
sonuna kadar tahakkuk ettirilmiş olacaktır. 

1956 bütçesi ile de aynı iş için 15 000 000 lira tahsisat talebedilmektedir. 
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B) Ortaöğretim : 

1950 1955 

Liseler : 
Lise adedi 
öğrenci adedi 
Ortaokullar : 
Okul sayısı 
öğrenci sayısı 
Ortaokul ve liselerde 
men sayısı 

öğret-

59 
18 257 

343 
58 675 

5 155 

87 
32 852 

420 
108 202 

6 751 

Çocuklarımızın yabancı bir dille esaslı olarak mücehhez olmalarını ve gerek üniversitedeki ça
lışmalarında, gerekse hayatta kendilerine daha geniş ufuklar teminini programa alarak içinde bu
lunduğumuz ders yılında yurdumuzun muhtelif yerlerinde öğretim dili Türkçe ve İngilizce olan 
4 kolej açmıştır. Daha iki kolejin açılması hususunda hazırlıklar devam etmektedir. 

Diğer taraftan, kültürsever halkımız tarafından inşa olunan ortaokullara yapılan yardımlara da 
hayli artmış bulunmaktadır. Bu konuda 1950 yılının 150 000 lirasına mukabil 1955 te 2 100 000 
lira yaddım yapılmış ve 1956 bütçesinde bu rakam aynen muhafaza edilmiştir. 

0) Teknik Öğretim : 

Kalkınma hamlemizde teknik elemana olan ihtiyacımız, bu öğretim sahasına da lâyık olduğu 
ehemmiyeti atfetmeye ve bundan hareketle teknik öğretimde bulunan çeşitli okullar sayısını artır
maya ve bununla da iktifa etmiyerek kurslar yoliyle halk öğretimini genişletmeye bizi sevk et
miştir. 

Bu çalışmalarımızın müspet neticesi okul ve öğrenci sayısının yıldan yıla artmasında müşahe
de ediyoruz. Bu cümleden olarak 1950 yılında 47 den ibaret olan Kız Sanat Enstitüleri 1955 te 
72 ye, Akşam Kız Sanat Okulları sayısı 96 dan 134 e, Erkek Sanat Enstitülerinin sayısı (64) ten 
1955 te 69 a yükselmiştir. Toplu olarak sanat ve meslek okulları sayısı 1950 ye nazaran (75) ar
tarak 354 e, buralarda okuyan öğrenci sayısı da 61 106 dan 81 890 a yükselmiş bulunmaktadır. 

Bunun yanında istihsal sahasına geçmiş olan elemanları mesleklerinin daha ileri kademeleri
ne hazırlamak ve teknik bilgilerini artırmakı bir meslek sahibi olmıyanları hayata hazırlamak, 
okuma yazma bilmiyenleri okur yazar hale getirmek maksadiyle açılan kurslar sayısı (828) e çı
karılmıştır ki, 1950 rakamından 558 aded fazladır. 

D) Yüksek öğretim : 

Mülhak bütçeli muhtar idareler halindeki üniversitelerimize yapılmakta olan yardımlar 1956 da 
da 1955 yılma nazaran ehemmiyetli nispette artırılmış bulunmaktadır. 

1950 rakamlarını da göz önünde bulundurarak yapılan mukayese aşağıda gösterilmiştir : 

1950 1955 1956 teklifi 

Ankara Üniversitesi 6 532 000 19 514 567 20 342 402 
İstanbul » 12 210 000 22 679 022 26 536 491 
İstanbul Tek. » 3 230 000 15 478 907 15 444 762 

21 972 000 57 672 496 62 323 655 
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G-örüldüğü üzere 1956 yılı için derpiş olunan yardım miktarı 1950 ye nazaran (40 351 655) lira 

1955 e göre ise (4 651 159) lira fazladır. 

İktisadi kalkınmamıza olduğu kadar kültürel kalkınmamıza da ne kadar önem verdiğimiz cüm
lenin malûmudur. Bunun içindir ki, kabiliyetli gençlerimizin yüksek tahsille de mücehhez olarak 
kalkman Türkiye'nin ilim, teknik ve idari sahalarındaki eleman ihtiyacını kemiyet ve keyfiyet 
itibariyle karşılamalarını teıninen yurdun dört bucağında yeni üniversiteler açmayı ön plâna almış 
bulunuyoruz. Bu cümleden olmak üzere bir taraftan Erzurum'da açılacak Atatürk Üniversitesinin 
hazırlıkları 1958 yılında tedrisata başlamak gayesiyle ilerlemekte iken, diğer taraftan Ege Üniver
sitesinin Ziraat ve Tıp fakültelerinin birinci sınıfları 1955 - 1956 ders yılından itibaren tedrisata 
başlamış bulunmaktadır. 

Merkezi Trabzon'da kurulacak olan yeni teknik üniversitenin hazırlıkları da ilerleme safhasın
dadır. 

E) Basın - Yayın ve Turizm faaliyeti : 

Kültür faaliyeti ile yakın alâkası malûm olan basın ve yayın işleri ve bilhassa son seneler içeri • 
sinde bir nevi sanayi hüviyetini iktisabeden turizm faaliyeti, birçok cephesi ile ıslah ve inkişaf yolun
dadır. 

Diğer taraftan, radyo alıcı cihazı sayesinde 1950 den bu yana mühim artışlar vardır. Nitekim 
1950 de ancak (562 466) dan ibaret olan alıcı radyo sayısı 1955 te Eylül ayı sonu itibariyle 
(1 001 305) e yükselmiştir ki, 1950 ye nazaran iki misli bir artışın ifadesidir. 

Turizm faaliyetine gelince : 1950 den bu yana turizm faaliyetiyle ilgili çalışmalar, turizmin in
kişafına engel teşkil eden mevzuatın ilga veya ıslahı ve inkişafını temin edecek mevzuatın kabulü ile 
başlamıştır, denilebilir. Bu meyanda 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve buna müs
teniden çıkarılan talimatnameler ile turizm işleri zapturapt altına alınmak ve teşvik edilmek isten
miştir. Bunun tabiî neticesi olarak mezkûr kanundan önce yabancı turistlere tavsiye edilebilecek va
sıftaki otel adedi 3 443 ten 9 000 e, turizm derneklerinin sayısı 1950 nin 5 adedine mukabil 40 a 
yükselmiştir. 

Muhtelif yabancı dillerde turistik neşriyat sayısı artırılmış ve bu faaliyet müspet neticesini 1950 
de (28 625) olan turist sayısını 1.954 nihayetinde 79 205 o yükselmesinde bulmuştur. 

3) MİLLİ MÜDAFAA HİZMETLERİ : 

Millî müdafaa hizmetlerine 1956 yılı bütçe teklifi ile ayrılması derpiş olunan tahsisat tutarı 
(873 377 493) lira olup bunun 1950 ve 1955 rakam la tiyle mukayesesi şu neticeyi vermektedir. 

1950 1955 1956 

Cari masraflar 499 849 281 731 046 1.10 810 194 3(>S 
Yatırımlar 21 063 330 73 516 1.86 63 183 125 

Yekûn 520 912 611 804 562 296 873 377 493 

Görülüyar ki 1956 teklifleri 1955 tahsisatından (68 815 197) lira, 1950 tahsisatından ise 
(352 464 882) lira fazladır. 

Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi ile teklif olunan tahsisat ceman (785 000 000) lira olup cari 
yıl bütçesindekinden 60 milyon lira fazla bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, (Jandarma, koruyucu asker müffezeleri, Gümrük Muhafaza Genel Kumandan
lığı, Başvekâlete bağlı Millî Savunma Yüksek Kurulu gibi) Millî Müdafaa ile ilgili teşkilâtın ve 
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hizmetlerin gerektirdiği masraflar da alâkalı vekâlet ve daire bütçelerinde yer almıç bulunmak
tadır. Bunlardan başka dostumuz Amerika Birleşik Devletlerinden kargılık paralar yoliyle ala
cağımız yardım da Millî Müdafaamıza tahsis edilecektir. 

Bu tahsisat yanında Amerikadan askerî malzeme olarak hibe yoliyle gelecek yardımın para ile 
ifadesi 700 milyon lira civarında tahmin edilmektedir. 

Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince yapılan ve yapılmakta olan tesisler tutarı bugüne 
kadar 615 milyon lirayı bulmuştur. 

Bütün bir tarih boyunca mânevi ve maddi üstün vasıf ve kabiliyetleriyle cihana nam salmış olan 
ve bu şöhretini daha dün Kore'de müşterek sulh cephesine karşı girişilen tecavüzün definde bir 
kere daha göstermek fırsatını bulan memleketimizin medarı iftiharı, yurdumuzun kahraman müdafii 
ve NATO camiasının kuvvetli uzvu büyük ve Şanlı Ordumuza, eriştiği yüksek seviyede ve cihan 
sulhu yolunda kendisine düşen vazifeleri ifaya nazır bir durumda devamını, devam edecek imkân
ları vermeye matuf olarak Millî Müdafaamız için bu yıl da yüksek nispette bir tahsisat teklifi ile 
huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

Sırası gelmişken, müşterek sulh cephesinde hususiyet arz eden mevkiimizi takdirle silâhlı kuv
vetlerimizin takviyesinde dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleriyle Kanada'nın yaptıkla/ı 
ve yapmakta devam ettikleri yardımları bir kere daha şükranla kaydetmek isteriz. 

Millî gayretlerimize inzimam eden bu yardımlardır ki, Türk Ordusu bugün, müşterek sulh ve 
emniyet cephesinin güvenilir, sarsılmaz bir kalesi haline gelmiştir. 

4. İKTİSADÎ KALKINMA : 

Umumi ve mülhak bütçelerden yurdun iktisadi kalkınmasına 1956 senesinde tahsisi derpiş olu
nan meblâğ (942 182 419) liradır. Seneler senesi ihmale uğratılmış bir millet ekonomisinin çeşitli 
sektörlerini ve mevzularını şümulü içerisine alan bu kalkınma hareketine ne derecede büyük önem 
verdiğimiz ve imkânlarımızı bu yolda her yıl bir evvelkine nazaran nasıl artan bir nispette kullan
dığımız ve kullanmak azminde olduğumuz aşağıdaki mukayeseli cetvelde vuzuhla görülmektedir: 

1950 1955 1956 teklifi 

Cari masraflar 81 934 498 138 010 913 160 510 199 
Yatırımlar 239 589 410 729 343 570 781 672 220 

Yekûn 321 523 908 867 354 483 942 182 419 

Görüldüğü üzere bu mevzua 1956 bütçesi ile tahsis etmek istediğimiz meblâğ 1955 e nazaran 
(74 827 936) lira, 1950 ye nazaran ise (620 658 511) lira fazladır. 

Yine bu rakamlar, iktisadi kalkınma işleri için bütçelerimizden tefrik ettiğimiz tahsisatın 
bütçe yekûnlarının 1/4 ne tekabül ettiğini göstermesi bakımından ayrıca şayanı dikkattir. 

Yukarda iktisadi kalkınma faaliyetimizin çeşitli sahaları ve mevzuları içerisine aldığına işaret 
olunmuştu. Geçen seneki esasa sadık kalarak endüstri, madencilik ve enerji, ziraat, münakalât 
ve nafıa olmak üzere 4 mevzuda mütalâa edebileceğimiz bu faaliyete muhassas tahsisatın te-
vezzüü tarzı üzerinde de durmakta fayda mülâhaza olunmuştur : 



1. 

2, 
3. 
4. 

Endüstri, maden
cilik ve enerji 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

. Yekûn 
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1950 

65 032 511 
95 648 874 
113 250 221 
47 592 302 

321 523 908 

1955 

66 330 155 
270 465 139 
4.13 388 529 
117 170 o60 

867 354 483 

1956 

54 906 403 
350 328 385 
446 085 926 
90 86.1 678 

942 .182 4İÖ 

a) Endüstri, madencilik ve enerji ; 

Umumi ve mülhak bütçeli dairelerin 1956 bütçe tekliflerinde endüstri, madencilik ve enerji iş
leri için tahsisi derpiş olunan mebaliğin geçen seneki rakamlarla mukayesesi biraz evvel arz et
tiğimiz tabloda yekûnen (görüleceği gibi şöyledir : 

Cari 
masraflar Yatırımlar Yekûn 

1956 17 793 761 37 112 669 54 906 430 
1955 19 278 660 47 051 495 66 330 155 

Daha ziyade bütçe dışında tahakkuk ettirilmekte olan ibu işler hakkında yukarda etraflıca ma
lûmat arz edildiğinden burada teferruata gitmeyi zait telâkki etmekteyiz. 

b) Ziraat işleri : 

Ziraat işlerimizin memleket ölçüsündeki ehemmiyeti ve iktisadi kalkınma hamlemiz içerisinde
ki müstesna mevkii bizi bu sahaya geniş mikyasta tahsisat tefrikine götürmüştür. Şöyle ki; 1956 
yılında bu mevzu için teklif olunan tahsisat tutarı (350 328 385) lira olarak bir ê ~velki yıl raka
mından (79 863 246) lira bir fazlalık arz etmektedir. Bunun, 1950 tahsisatı ile mukayesesi, mik
tar ve nispet olarak işin azametini daha vuzuhla gösterir. 

Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1956 
1950 

109 516 180 
047 661 772 
<-_ 

240 812 205 
47 987 102 

t 

350 328 385 
95 648 874 

^ 
192 825 103 254 679 511 

Görüldüğü gibi 1950 ye nazaran 1958 daki artış miktarı (254 679 511) liradır. 

Bu netice iktisadiyatımızın esas unsuru telâkki edebileceğimiz çeşitli yönleriyle ziraat işleri
mize atfetmekte bulunduğumuz ehemmiyetin ve bu sahadaki gayretlerimizin kâfi bir delilidir-
Şimdi de zirai kalkınmamıza matuf faaliyetlerim izi türlü yönlerden tetkik edelim : 

Tahumluk tevziatı : 1940 - 1950 senelerinde, 10 senede tevzi olunan tohumluk hububat 270 000 
ton iken bu miktar 1950 - 19ı55 yıllarında yani sadece 5 senede 660 bin tonu geçmiştir. Üretme 
çiftlikleri tarafından peşin para mukabilinde satılanlar bu rakama dâhil değildir. 

1950 yılında dağıtılan pamuk tohumu ise 350 tondan ibaret iken 1955 tevziatı 12 000 tona 
varmıştır. 

Toprak dağıtımı : 4753 sayılı Kanunun tatbik mevkiine konulması ile 1946 - 1950 Mayıs devre
sinde dağıtılan toprak miktarının 831,6 bin dönüm olmasına ve bu devrede mer'a tahsisi yapıl-
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mamış bulunmasına rağmen 1950 Mayısından 1954 yılı sonuna kadar geçen 4,5 senede 2103 köy 
de 178 522 çiftçi ailesine 9 034 516 dönüm toprak dağıtılmış ve 5 645 945 dönüm mer'a tahsis 
olunmuştur. 

İçinde bulunduğumuz 1955 yılında da toprak tevzi faaliyeti büyük bir hızla devam etmektedir. 
1950 senesinin 17 tevzi komisyonuna mukabil halen bu iş için 77 komisyon faaliyet halindedir. 
1955 yılı başından Ekim sonuna kadarki 10 aylık devrede 173 köyde (556) sı göçmen olmak 
üzere 17 017 aileye 745 bin 9/88 dönüm arazi dağıtılmış ve 431 010 dönüm mer'a tahsisi yapılmıştır. 
Bu son aylardaki faaliyet neticesinde yıl sonuna kadar tevzi edilmiş olacak arazi ve mera yüzölçümü
nün iki milyon dönümü aşacağına şüphe yoktur. Böylece 1955 senesinde yalnız bir yıl içerisindeki 
tevziat 1946 - 1950 devresindekinden en az bir misli fazla olacaktır. 

Toprak sahibi bulunan muhtaç çiftçilere en kısa zamanda müstahsil duruma geçmelerini temi-
nen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri dairesinde tesis olunan fondan muhtaç çiftçilere 
1946 - 1950 devresinde 3 143 000 lira kredi verilmesine mukabil bu miktar 1950 Mayısından 1954 
sonuna kadarki 4, 5 senede takriben 3,5 milyon lira artırılarak 6 590 000 liraya çıkarılmıştır. 

Ziraat âlet ve makineleri : Az emekle çok iş görülmesi ve topraktan âzami randıman elde 
edilmesi gayesiyle traktör, biçer - döğer, diskarov, mibzer ve saire gibi makine ve âletlerin zi-
raate tatbikini daha geniş mikyasta taammüm ettirmek hususunda hazırladığımız imkânlar seme
resini vermekten geri kalmamıştır. Türk köylüsü ve çiftçisi makinenin ziraatteki mühim ve faydalı 
rolünü idrak ederek makineleşme yolunu tutmuştur. Bunun tabiî bir neticesi olarak memleketimiz
de zirai istihsal'sahasına giren makine ve âletler sayısında 1950 ye nazaran mühim artışlar müşa
hede etmekteyiz. Aşağıdaki tablo bu bahiste bir fikir vermeye kâfidir : 

Traktör adedi 
Traktör pulluğu adedi 
Vanvey adedi 
Mibzer adedi 
Diskarov adedi 
Harman makinesi adedi 
Bieer - döver adedi 

Yekûn 

1950 
(ba

şında) 

6 281 
6 050 

375 
4 215 
2 633 

883 
1 133 

21 570 

1955 
(Ağustos 

sonunda) 

41 053 
47 653 

5 103 
21 234 
18 086 
2 689 
6 730 

142 548 

Ziraat kursları : Halkımızı zirai bilgilerle teçhiz maksadiyle açılan kurslara da önem vermiş 
bulunuyoruz. Bu suretledir ki, 1950 de açılmış olan 103 kursa ancak 2 500 kişi iştirak etmişken 
1955 yılının 9 aylık devresinde 1 500 kurs açılmış ve bu kurslara devam edenlerin sayısı 65 000 e 
yükselmiştir. 

c) Su işleri : 

Ziraatimizin kalkınmasında olduğu kadar enerji istihsalinde ve dolayısiyle endüstri sahasındaki 
hamlelerimizde ve şehir, kasaba ve hattâ köylerimizin aydınlığa kavuşmasında ve nihayet son nü
fus sayımı neticesinde 24 109 641 e vardığını memnuniyetle öğrendiğimiz nüfusumuzun büyük bir 
kısmının sağlığı bahsinde ehemmiyetli mevkii izahtan vareste bulunan sulama işlerimizin 1950 den 
bu yana lâyik olduğu ciddiyetle ele alınması neticesinde muvaffakiyetle başarılan işlerin rakamla 
ifadesi takdim ettiğimiz bütçe tasarısında (212 022 021) liradır ki, bu rakam geçen yılın 166 mil-
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yon liralık tahsisatından (46) milyon lira, 1950 nin ancak 18,5 milyon lira gibi cüzi sayılabilecek 
tahsisatından 193,5 milyon lira fazladır. 

d) Münakale işleri : 

Millî ekonomi içerisinde kara, demir, deniz ve havayolları ile limanlan şümulüne alan çeşitli 
yönleriyle iktisadi kalkınmamızın bir diğer cephesini teşkil eden münakale işlerinin ıslah ve tevsii 
faaliyeti de iktidanmızca ön plânda tutulmuş ve bu işler için bütçelerimizden 1950 den bu yana 
her yıl bir evvelkinden daha fazla tahsisat tefrik olunarak programlı ve hamleli çalışmalarda bulu
nulmuş ve bu bahiste memnuniyetbahş neticeler elde edilmiştir. 

1956 bütçe teklifimizde münakale işlerine ayırdığımız tahsisat (446 085 926) lira oJup bunun 
1955 tahsisatiyle mukayesesi şöyledir : 

Yıl Cari masraflar Yatırımlar Ytkû» 

1956 (Teklifi) 15 453 133 430 632 793 446 085 926 
1955 (Tahsisatı) • 13 567 729 399 820 800 413 388 529 

Artış miktarı 1 885 404 30 811 993 32 697 397 

Yukardaki mukayese, münakale işlerine 1956 yılında cari yıl bütçesine nazaran (32 697 397) 
lira fazla tahsisat konulduğunu göstermekte, aşağıya aldığımız rakamlar ise 1956 teklifinin 1950 
tahsisatı ile mukayesesi imkânını bize vererek bu konudaki çalışmalarımızın vüsatini ifade etmek
tedir. 

Yıl Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1956 (Teklifi) 15 453 133 430 632 793 446 085 926 
1950 (Tahsisatı) 8 580 593 104 669 628 113 250 221 

v__ \ ^_ 
6 872 540 325 963 165 332 835 705 

Görüldüğü üzere bu iki seneye ait rakamların mukayesesi münakale işleri için huzurunuza getiri
len tahsisat teklifinin 1950 tahsisatına nazaran (332 835 705) lira fazla bulunduğunu göstermek
tedir. 

Münakale hizmetlerine ait verdiğimiz bu izahattan sonra mezkûr hizmetlerin çeşit yönlerine de 
temas ile başarılan işlerin bir bilançosunu arz etmeyi faydalı telâkki etmekteyiz. 

Karayollart : 

1950 senesinden önceki devrede ehemmiyetiyle mütenasip şekilde ele alınmamış bulunan yol dâ
vası üzerinde geçen, 5,5 yıl içinde ne kadar hassasiyet ve önemle durulduğu ve bu mevzuda tekni
ğin bütün imkânlarından faydalanarak Şarktan Garba, Şimalden Cenuba, memleketin dört buca
ğında yeni yol şebekelerinin nasıl vücuda getirildiği malûmdur. 1950 yılı tahsisatı ile, bu yıl yapıl
ması derpiş olunan işlerin malî portesinin mukayesesi de, elan bu çalışma yolunda daha da büyük 
gayretler göstermek azminde olduğumuzu ifadeye kâfidir. 

Cari masraflar Yatırımlar Yekûnu 

1956 11 830 835 301 899 792 313 730 627 
1950 6 162 946 47 140 432 53 303 378 

v_ _̂ ^ 
Artış miktarı 5 667 889 254 759 36X» 260 437 249 



- e« — 

1950 
başındaki durum 

15 104 Km. 
1 624 » 
13 000 Met. 
957 200 

2 597 300 
â57 248 

1955 
başındaki durum 

27 774 Km. 
3 377 » 
59 000 Met. 

2 690 000 
11 800 000 
1 440 000 

Yol dâvasında başarılan işler ile nakliyat haemmda varılan seviyeler 1950 - 1955 yılları itiba
riyle aşağıda gösterilmiştir. Bu mukayeseler iktidarımızın bu sahadaki muvaffakiyetlerinin bariz 
delilini teşkil etmektedir. 

Yaz ve kış geçit veren yollar 
Asfalt yollar 
Mevcut köprüler 
Eşya nakliyatı (1 000 ton Km.) 
Yolcu nakliyatı (1 000 yolcu Km.) 
Yıllık trafik (1 000 vasıta Km.) 

Demiryolları: 

Demiryolu inşaatı için 1956 bütçe teklifi ile umumi muvazeneden yapılması derpiş olunan ya
tırım tutarı (42 915 000) liraya baliğ olmaktadır. 

1955 bütçesinde ise bu mevzu için ayrılan yatının tahsisatı (28 565 000) liradır. Bu tahsisat
la içinde bulunduğumuz yıl içerisinde ikmal olunan işlerle 1956 da yapılacak işlerin başlıcalarım 
şu suretle hulâsa etmek mümkündür. 

inşasına başlanan 344 kilometrelik Elâzığ - Tatvan ve 120 kilometrelik Van - Kotur hattının 
138 kilometreden ibaret Elâzığ - Genç kısmının ve 109 kilometrelik Genç - Muş kısmının inşaatı 
tamamlanmış ve bu hat 26 . X . 1955 tarihinde fiilen işletmeye açılmıştır. 97 kilometreden iba
ret Muş - Tatvan kısmının inşa hazırlıklarına başlanmış olup bunun ihalesi 1956 senesinde yapıla
caktır. 

Erzurum - Sarıkamış, Sarıkamış - hudut olmak üzere iki kısımda ceman 285 Km. tulündeki 
hattın 87 kilometrelik Erzurum - Horasan kısmının inşaatının ikmal olunduğu malûmdur. 74 ki
lometrelik Horasan - Sarıkamış kısmı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Narlı - Gazianteb - Karkamış hattının son kısmını teşkil eden 98 kilometrelik Gazianteb - Kar-
kamış kısmının, tesbit ve tâyin olunan program dâhilinde ikmali gayesiyle inşasına hızla devam 
olunmaktadır. 

38 kilometrelik Ereğli - Kozlu ana şebekesi ile 6 kilometrelik Armutçuk şube hattından henüz 
ikmal edilmemiş bulunan 30 kilometrelik Çataldere - Kozlu kısmının hazırlığı tamamlanmış ve bu 
iş ihaleye çıkarılmıştır. İnşaata 1956 yılında başlanarak kısa zamanda ikmaline gayret olunacaktır. 

İltisak hatlarına gelince : Sirkeci - Edirne hattı üzerinde Soğuksu - Küeükçekmece çift hattının 
inşası bu yıl ikmal olunacaktır. 

Demiryolu inşa faaliyetimizdeki bu inkişafla muvazi olarak yolcu ve eşya nakliyatında 1950 ye 
nazaran ehemmiyetli artışlar müşahade edilmektedir. 1954 yılı rakamlariyle 1950 rakamları mukayese 
edildiği takdirde aşağıdaki neticeye varılır. 

Artış 
1950 1954 nispeti 

Yolcu adedi 53 130 112 61 965 615 % 17 
Yolcu kilometre 2 515 511 132 3 892 846 022 % 54 
Eşya tonu 8 680 820 11 790 415 % 35 
Safi ton kilometre 3 078 266 118 4 16i 640 100 % 85 



— 70 — 
Limanlar : 

Memleketimizin coğrafi durumu ve tabiî teşekkül âtı itibariyle iktisadi kalkınma faaliyetimizdeki 
mevkii cidden büyük olan liman dâvasını kısa zamanda halletmek gayesiyle her sene bir evvelkinden 
daha fazla tahsisat ayırmış bulunuyoruz. Nitekim, 1950 senesinin 9,1 milyon lirasına mukabil (İske
le ve barınak inşasını da içine alan) liman işlerimiz için bütçelerimize 1951 de (12,5), 1952 de (22,2) 
1953 te (25), 1954 de (25,6), 1955 te (54) milyon lira tahsisat koymuş ve nihayet 1956 için 
(71 400 000) lira tahsisat talebedilmiş bulunmaktadır. 1956 teklifinin, 1955 tahsisatından fazlası 
(17.4) milyon lira, 1950 tahsisatından fazlası ise (62.3) milyon liradır ki birincisinde artış nispe
ti (% 32.2), ikincisinde (% 685) tir. 

Liman işleri için ayrılan Ibu tahsisatla tahakkuk safhasına intikal ettirdiğimiz ve ettirmekte 
olduğumuz işleri şöylece hulâsa edebiliriz .-

Ereğli limanı : Bu limanın 825 metre uzunluğundaki dalgakıranı ile 600 metre uzunluğundaki 
rıhtım inşaatı, rıhtım gerisindeki imlâ ve tarama işleri tamamlanmış olarak işletmeye açılmış bu
lunmaktadır. Liman müştemilâtından yolcu binası ve hangarlar ile diğer tesislerin inşasına devam 
edilmekte olup bu işler de 1956 senesinde ikmal olunacaktır. 

Tralbzon limanı : (850) metre tulündeki dalgakıranı ve 400 metre uzunluğundaki rıhtım inşaa
tı, (260) metre uzunluğundaki tâli dalgakıranı ve liman tarama işleri ikmal olunan Trabzon lima
nı işletmeye açılmış bulunmaktadır. Liman içerisindeki lüzumlu bina, hangar, yol ve diğer tesis
lerin inşaatının tes'bidolunan program dâhilinde ikmali mevzuunda hararetle çalışılmaktadır. 

İnebolu limanı : inebolu'da 400 metre tulündeki dalgakıran ile 90 metre uzunluğundaki rıh
tım inşaatı tamamlanmış ve liman işletmeye açılmış bulunmaktadır. Halen limanın taranması işi
ne devam edilmekte olup bu da 1956 senesi içerisinde ikmal olunacaktır. 

istanbul'da Haydarpaşa limanının tevsi işi ile Salıpazarı rıhtım ve ambarlarının inşaatı hızla 
devam etmektedir. 

İzmir'de Alsaııcak limanının ıslah ve tevsii işi, Samsun'da liman inşası, İskenderun limanı
nın tevsii, krom ve zahire yükleme tesisatının yaptırılması ve Mersin'de liman inşası işleri ele 
alınmış ve bunlara 1955 yılında devam edilmiştir. 

Büyük liman inşaatı yanında sahil şehirlerimizin ve bunların hinterlandını teşkil eden yerle
rin kalkınmasını teminen iskele ve barınak inşasını da önemle ele almış bulunuyoruz. Şimdiye 
kadar tamamlanıp işletmeye açılanlara ilâveten bu yıl içerisinde Mudanya ve Marmaris iskeleleri 
ikmal olunmuş bulunmaktadır. Vakfıkebir, Çayeli, Gemlik, Ordu, Giresun, Fethiye, İstanbul Bo
ğaziçi, Rize, Bulancak iskelelerinin ve Kefken barınağının inşaatına devam edilmekte olup bun
lardan büyük kısmı ibu yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacaktır. Bunlar yanında yine bu sene 
içerisinde Fındıklı, Ayancık, Ünye, Yalıköy, Ça-dak iskelelerinin, Bodrum, Antalya mendireğinin 
takviyesi işi ele alınmıştır. 
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5. SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ : 

Sosyal maksatlara matuf bulunan ve emekli aylıkları, emekli kesenekleri, çocuk, doğum ve ölüm 
yardımları, gibi masraf unsurlarını içine alan sosyal güvenlik hizmetleri için 1956 bütçe teklifi ile 
derpiş edilen tahsisat tutarı (220 128 533) liradır. Bu tahsisatın 1950 ve 1955 bütçelerindeki tah
sisat ile mukayesesi aşağıda gösterilmiştir : 

195G da 
1950 de 

Artış miktarı 
1956 da 
1955 t e 

Artış miktarı 

220 128 533 
132 342 634 

87 785 899 
220 128 533 
202 299 151 

17 829 382 

liradır 

liradır 

Hususi bir ehemmiyetle ele aldığımız iskân mevzuunda başarılan işler hakkında da kısaca iza
hat vermeyi faydalı bulmaktayız. 

1950 yılından bu yana memleketimize gelen ve iskâna tâbi tutulan 38 236 göçmen ailesi için 
1950 - 1954 devresinde inşa olunan ev adedi 32 661 olup 1955 yılında inşaatı tamamlanacak olan 
1 802 evle (34 463) göçmen ailesi meskene kavuşmuş bulunacaktır. 1956 yılında da bu inşa faali
yetine devam edilecektir. 

1945 - 1950 senelerinde 4 758 çiftçi göçmen ailesine 157 383 dönüm arazi dağıtılmasına muka
bil 1950 den 1 . XI . 1955 tarihine kadar 20 949 göçmen ailesine 1 096 006 dönüm arazi dağıtılmış 
ve bu aileler müstahsil duruma sokulmuşlardır. 

Şehir ve kasabalarda oturmakta olan göçmenler ise kendilerine yapılan yardımlarla, açılan 
kredilerden faydalanarak sanatları dâhilinde iş sahası bulmuşlar ve memlekete faydalı olmaya 
başlamışlardır. 

6. DEVLET BORÇLARININ ÖDENMESİ : 

1956 bütçe teklifimizle Devlet borçlarının ödenmesine ayrılan tahsisat (137 580 668) lira olup 
bu miktar 1955 yılı tahsisatı olan (131 491 237) liradan (6 089 431) lira fazla bulunmaktadır. 

7. UMUMI İDARE GIDERLERI : 

Vatandaş hukuk ve emniyeti ile alâkalı (Adalet, Tapu, İçişleri, Emniyet gibi) hizmetlerle malî 
idareyi ve Dişişlerine mütaallik teşkilâtı ve saydıklarımız haricinde kalan diğer âmme hizmetlerini 
de içine alan umumi idare giderlerimizin gerektirdiği masarif 1956 için (530 272 410) lira olarak 
hesabeclilmiştir. 

1956 BÜTÇE LÂYİHASININ TETKlK VE TAHLlLl 

2. GELIR BÜTÇESI : 

1956 malî yılı için tahmin olunan gelir yekûnu 3 250 856 540 liradır. 

Bu miktar 1955 yılı inisiyal gelir tahminlerine nazaran % 16,55 nispetinde 461 796 539 lira faz
ladır. Aynı miktarın 1954 ve daha evvelki yıllarda fiilen tahsil edilmiş olan Devlet varidatı ile 
mukayesesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 



m 

Seneler 

1950 
195.1 
1952 
1953 
1954 
1955 (Tahmin) 
1956 » 

Gelir (*) 

1 300 032 997 
1 352 652 126 
1 651 820 71i) 
1 93(5 775 305 
2 181 090 130 
2 789 060 001 
3 250 856 540 

Bir evvelki yıla 
nazaran artış 
nispeti % 

— 
4,0 

22,12 
17,25 
1.2,6.1 
27,87 
16,55 

1950 yılma 
nazaran artış 
nispeti % 

— 
4,0 

27,0 
48,9 
67,7 

.114,5 
150,0 

Bu cetvel, Devlet varidatının ekonomik gelişmemize muvazi olarak yıldan yıla devamlı artış-
ıra mazhar olduğunu ve 1956 yılı varidat tahminlerinin 1950 yılına nazaran 150 nispetinde 

1 950 823 543 lira fazlalık arz ettiğini göstermekte olması bakımından da ayrıca şayanı dikkat bu
lunmaktadır. 

Bu gelişme, şüphesiz, kendiliğinden vukua gelmiş bir hâdise değildir. Bunda, yapılan çeşitli 
ıslâhat ile vergi sistemimizin konjonktürü ve millî gelirin yükseliş seyrini yakından takibedebilir 
bir hale getirilmiş olmasının büyük rolü bulunduğu aşikârdır. 

Başlıca gelir kaynaklarından 1956 yılında saklanacağı umulan varidat ile içinde bulunduğu 
muz yıla ait muhammenat ve aynı kaynaklardan 1950 yılında yapılan tahsilat miktarları aşağı 
daki cetvelde gösterilmiştir : 

(iclifin çeşidi 

Gelir Vergisi (1951 yılı) 
Kurumlar Vergisi (1951 yılı) 
Muamele Vergisi (İthalât, imalât bankalar) 
(ütınrük Vergisi 
Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 
Teke! Mad. alman Savunma Vergisi 
Damga Resmi 
Tapu harçla IM 
Tekel safi hasılatı 

Bu münasebetle, varidat tahminlerimizin, zirai ve sınai kalkınmamız, ticaretin türlü kollarında 
müşahede edilmekte olan gelişmeler, nüfus ve mükellef adedindeki artışlar, devlet masrafları ve 
benzeri ölçüler gibi bütün objektif esasların nazarı itibara alınması suretiyle yapılmış olduğuna 
bilhassa işaret etmek lâzım gelir. 

1950 yılı 
tahsisatı (**) 

209 204 000 (*•*) 
25 996 000 (***) 
235 142 000 
120 043 000 
116 073 000 
99 252 000 
33 695 000 
11 075 000 
82 269 000 

1955 yılı 
tahmini 

620 000 000 
110 000 000 
515 000 000 
270 000 000 
215 000 000 
159 400 000 
110 000 000 
55 000 000 
194 600 000 

1956 yılı 
tahmini 

750 000 000 
120 000 000 
625 000 000 
290 000 000 
235 000 000 
179 700 000 
110 000 000 
72 000 000 

226 411 540 

(*) 1950 - 1958 yuları tahsilatı Hazine kati mizanlarından, 1954 yılı ise, tahsilat hesaplarından 
»knımgtıf. 

(**) Tahsilatlar Hazine genel mizanından alınmıştır. 
f***,) Gelir ve kurumlar vergileri için mukayeseye esas olarak bu vergilerin ilk tam tatbik yılı 

ifom, 19Sİ tahsilatı esas alınmıştır. 
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b) Vasıtası* ve vasıtalı vergiler : 

Vergi adaleti noktai nazarından, bir memleketin vergi hâsılatı içindeki vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler nispetinin ehemmiyetle göz önünde bulundurulduğu malûmdur. Vergilerimiz bu bakımdan 
tetkik edildiği zaman. Gelir Vergisi sisteminin tatbikine başlandığı 1951 yılından itibaren bu nispe
tin vasıtasız vergiler lehine ehemmiyetli inkişaflar kaydettiği memnuniyetle müşahede olunur. 

Bir evvelki yıla na
zaran % artış 

nispeti 
Tahsilat rakamları Nispetler 

. . _ Vasıtasız Vasıtalı 
Yıllar 

1951 (*) 
1952 
1953 
1954 
1955 tahmin 
1956 » 

Vasıtasız 

330,0 
422,0 
544,7 
683,2 
819,0 
959,0 

Vasıtalı 

849,3 
1 060,8 
1 168,6 
1 251,4 
1 575,1 
1 823,0 

Yekûn 

1 179,3 
1 482,8 
1 713,3 
1 934,6 
2 394,1 
2 782,0 

Vasıtasız 

27,98 
28,45 
31,79 
35,31 
34,20 
34,47 

Vasıtalı 

72,02 
71,55 
68,21 
64,69 
65,80 
65,53 

Yekûn 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

V. 

_ 
27,90 
29,00 
25,40 
19,88 
17,10 

V. 

— 
24, 9 
10,16 

' 7,08 
25,86 
15,73 

Yukardaki cetvel aynı zamanda 1951 yılından bu yana vasıtasız vergiler hasılatının vasıtalı ver
gilere nazaran daha süratle arttığını da sarih olarak göstermektedir. 

Vasıtasın vergilerimizde kaydedilen bu süratli gelişmenin, gelir ve kurumlar vergileri hasılatının 
yıldan yıla geniş mikyasta artmasından ileri geldiğine bilhassa işaret etmek yerinde olur. 

Aşağıdaki tabloların tetkiki, gelir ve kurumla]- vergileri mükellef aded.lerinde, vergiye tâbi gelirde 
ve tahakkuk eden ve tahsil olunan vergi miktarlarında beş senelik kısa bir devre içinde vukua gel
miş olan seri ve muntazam gelişmeyi göstermiye kâfi gelecektir. 

(*) 1951 - 1953 yılları katı mizandan, 1954 yıh tahsilat hesaplarından alınmıştır. 
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Gelir Vergisi 

(Yıllık tam mükellefiyete tâbi olanlar) 

1951 1952 1953 1954 

Mükellef adedleri (yıllık beyan
name veren tam mükellefiyete 
tâbi ve yalnız kâr gösteren mü
kellefler) 
Vergiye tâbi gelirler (1000L.) 
Tahakkuk eden vergi (1000L.) 
Tahsil olunan vergi (1000L.) 

1955 

45 774 
280 263 
50 833 
209 204 

54 444 
533 491 
122 207 
299 809 

62 736 
701 628 
169 507 
394 642 

75 020 
958 672 
241 490 
527 743 

96 595 
1 040 210 
262 018 
620 000 

(*)(••) 
(") 
(**) 
(##\ 

Kurumlar Vergisi 

1951 1952 1953 1954 1955 

Mükellef adedleri (Yalnız kâr 
gösterenler) 
Vergiye tâbi gelir (1000L.) 
Tahakkuk eden vergi (1000L.) 
Tahsil olunan vergi (1000L.) 

1 014 
147 181 
24 362 
25 996 

1 104 
300 226 
56 577 
50 544 

1 171 
346 051 
54 064 
76 779 

1 441 
418 167 
68 319 
76 934 

2 18t • (**) 
476 122 (**)• 

77 798 (**) 
110 000 (**) 

c) Hususi sektörle âmme sektörünün sağladığı vergi hâsılları : 

Devlet eliyle kurulmuş iktisadi teşekküllerle hususi müteşebbisler sermayesi ile kurulmuş mü
esseselerin ödedikleri vergilerin umumi vergi hâsılası içinde işgal ettikleri yerin tâyin ve tesbi-
tinin arz ettiği ehemmiyet malûmdur. Böyle bir mukayese İktisadi devlet teşekküllerinin fiiK 
istihsalleri ile hususi teşebbüs sahasında elde edilen istihsallerin birbirlerine nazaran ne suretle 
gelişmekte olduğunu vuzuha kavuşturması bakımından da ayrıca şayanı dikkattir. Her iki sektör 
tarafından ödenen muamele vergilerinin karşılaştırılması şu neticeleri vermektedir: 

ödenen Muamele Vergisi 

1954 yılının 1951 
artış nispeti 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 

e nazaran 

Sümerbank 

53 955 811 
65 479 020 
67 197 42'Ö 
77 303 700 

% 43,27 

Hususi 
teşebbüs 

64 486 493 
80 070 389 
99 831 253 
119 015 783 

% 

Toplam ! 

118 442 304 
145 549 409 
167 028 679 
196 319 483 

84,56 

% nispeti 

Sümerbank 

45,55 
44,98 
40,23 
39,37 

Hususi 
teşebbüs 

54,45 
55,02 
59,77 
60,63 

Not : 1. — 1951 • 1954 y%llar%na taallûk eden malûmat İstatistik Genel Müdürlüğü mail istatis
tiklerinden alınmıştır. 

2. — 1951 - 1953 yılları tahsisat rakamları Hazine katı hesaplarından ve 1954 yılı ise tahsilat 
hesaplarından alınmıştır. 1955 tahmindir. 

(*) Mükellef adedinde görülen 96 595 ve 2181 rakamları 1955 yılında beyanname veren bilcümle 
mükellefleri göstermektedir. 

(**) Muvakkat rakamlardır. 
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Bu cetvel, Devlet sektörü tarafından ödenen ve bir nevi istihsal müşiri olan Muamele Vergisi

nin 1954 yılında 1951 yılma nazaran % 43,2 nispetinde artmasına mukabil hususi teşebbüs tara 
fından ödenen Muamele Vergisinin % 84,5 nispetinde çoğaldığını göstermektedir. Bu halin âmme 
sektörü müesseseleri tarafından girişilen geniş yatırım ve ıslah hareketlerine rağmen elde edilmiş bir 
netice olduğu göz önünde tutulursa hususi sektörün fiilî istihsal ve imal hacminin son senelerde ne 
büyük bir artışa mazhar olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

d) Gelir sahasında yapılan ıslahat : 

Vergide adeleti temin zaruri ihtiyaç maddelerinin vergisiz veya nispeten düşük vergilere tâbi tu
tulması, bâzı maddelerin inhisardan çıkarılması ve vergi mevzuatımızın modern esaslara istinadetti-
rilmesi gibi malî, ekonomik ve sosyal mülâhazalarla 1950 yılından bu yana, vergi sahasında mühim 
ıslahat ameliyeleri yapılmıştır. Tahakkuk ettirilen bu ıslahattan başlıcaları tarih sırası itibariyle aşa
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

Yapılan ıslahat Numarası Meriyet tarihi 

1. Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisinin azaltılması 
2. Un ve unlu maddeler Muamele Vergisinin kaldırılması 
3. İşte kullanılan büyük baş hayvanların vergiden muafiyeti 
4. Kibritin tekelden çıkarılması 
5. Yol Vergisinin kaldırılarak yerine akar yakıtlardan Yol Vergisi alın

ması 
6. Vergi Usul Kanununun kaçakçılığı önlemek maksadiyle tadili 
7. Harçların Itevhidi 
8. Âttııme Alacakları Kanunu 
9. İnşaatta kullanılan kerestelerin Muamele Vergisinden istisnası 

10. Damga Resmi Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna 
Bâzı Hükümler İlâvesine dair Kanun 

11. Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı ve av malzemesinin 
İnhisardan çıkarılması 

12. Bira, Tabiî Köpüren Şarap ve Viskinin İstihlâk Vergisine Tâbi Tu
tulması hakkında Kanun 

13. Gümrük Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1499 sa
yılı Gümrük Tarifesi Kanunu ile Ek ve Tadillerinin Kaldırtmasına 
dair Kanun 

14. 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 

15. Petrol harçlarının indirilmesi 
16. Fuil Oil'in akar yakıt Yol Vergisinden istisna edilmesi 

Bu münasebetle, geçen içtima devresinde kabul edilen bâzı vergi kanunları hakkında izahat 
vermek faideli olacaktır. 

a) İnhisarlar mevzuatımızda ıgeniş değiştirmeler yapan bâzı kanunlarla bir kısmı içkiler devlet 
inhisarından çıkarılarak, gelir fedakârlıkları da yapılmak suretiyle bu mevzularda hususi teşeb
büse müsait çalışma imkânları bahşolunmuştur. Ezcümle biranın imal ve satışı, viski ve tabiî kö
püren şarabın ithal ve satışı, barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesinin 
imal, ithal ve satışı serbest bırakılmış ve bu tadillerin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tekel re
jimi içinde muhtelif unvanlarla elde edilen çeşitli gelirler normal vasıtalı vergilerimiz olan mua
mele veya istihlâk vergisi şekline sokulmuştur. 

5667 
5668 
5818 
5865 

5889 
6094 
5887 
6183 
6188 

6536 

6551 

6556 

6290 
6582 

6608 
6609 

26 
8. 
1. 
5. 

29 
8. 
29 
1 

29, 

20, 

18, 

18, 

6, 
1. 

1, 
27, 
27, 

.6 

.7 
,3, 
.5, 

.2 
,7, 
.3 
.1 
,7, 

.4, 

. 5 

.5 

,6, 
.1. 

.3, 

.5, 
,5, 

.1950 

.1950 

. 1951 
,1952 

.1952 

.1953. 

.1952 

. 1954 

. 1953 

.1955 

. 1955 

. 1955 

.1954 
,1956 

.1956 
, 1955 
.1955 
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b) Petrol Kanunumuz esaslı bir tadile tâbi tutulurken bu kanunda mevcut vergi kolaylık

larına mevzuun ehemmiyetine lâyık yeni şümuller verilmiş ve ayrı bir metinle petrol arama ve 
işletmesiyle ilgili vesika ve muamelelere ait harçlar büyük nispetlerde indirilmiştir. 

e) Yerli petrolümüzün tasfiyesinden tahassul eden ağır bir yakıt, Doğu bölgemizdeki demir
yollarında ve sınai müesseselerde istihlâk olunarak kıymetlendirilmek maksadiyle akaryakıt yol ver
gisinden istisna edilmiştir. 

d) Vergi adaletinin, her vatandaşın geliriyle mütenasip vergi alınmasını icabettirdiği malûm
dur. Halbuki Gelir Vergisi sistemimizin yanı başında yer alan esnaf vergisi ile, bir kısım vatan
daşlar hakiki gelirleri ile hiçbir alâka ve münasebeti bulunmıyan ve kazanç vergisinin bir nevi de
vamı olan usullerle vergi ödemekte idiler. Büyük Meclisçe kabul olunan 6582 sayılı Kanunla bu 
mahzurlar bertaraf edilmiş ve kazançları asgari geçim seviyesi civarında bulunan ve sayıları yüz 
binleri aşan sabit ve gezici esnaf ile bunların yanında çalışan müstahdemler vergi dışı bırakılmış
tır. Mezkûr kanunla tâyin edilen ölçüleri aşmıyan gezici esnaf 1 . I I I . 1956 ve sabit esnaf ida 
31 . XII . 1955 tarihinden sonraki ticari faaliyetleri için hiçbir vergi ödemiyeceklerdir. 

Gelir mevzuatımızın ıslahı konusundaki çalışmalara devam olunmaktadır. Bu çalışmalar ara
sında en mühim yeri şüphesiz ki, imalât muamele vergisi işgal etmektedir. Bugünkü imalât 
muamele vergisinin sanayie iras ettiği zararlı tesirleri bertaraf etmek üzere yapılan çalışmalar 
sona ermiştir. 

Yakında Yüksek Meclise sunulacak kanun lâyihası ile imalât muamele vergisinin bugünkü şe
kil ve tatbikatına son verilmek suretiyle bir taraftan bu vergiye müteveccih türlü şikâyetlerin ber
taraf edileceğini ve diğer taraftan da yeni bir vasıtalı vergi prensip ve formülü ile halen bu kay
naktan sağlanan gelire yakın bir hasılatın sağlanacağını ümidetnıokteyiz. 

Gelir mevzuatımızın ıslahı maksadiyle üzerinde çalışılan mevzular meyanında ezcümle Veraset 
ve İntikal Vergisi, Gelir, Kurumlar Vergisi, Vergi fsııl Kanunu, ve Muhasebe Mütehassısları 
Kanunu tasarısı yer almaktadır. Bu husustaki çalışmalar sona erer ermez lâyihalar Yüksek Mec
lise tadkim olunacaktır. 
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BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

1. 101 nci faslın 11 nci Riyaset tahsisatı maddesine 6479 numaralı Kanun mucibince aylığı 
(1 500) lira hesabiyle bir yıllığı olarak (18 000) lira tahsisat konulmuştur. 

2. Aynı faslın 12 nci âza tahsisatı maddesine 6478 numaralı Kanun mucibince aylığı (2 000) 
lira hesabiyle (540) âza için bir senelik (12 960 000) lira tahsisat vaz'edilmiştir. 

3. Aynı faslın 20 nci Riyaset Divanı tazminatı maddesine 6481 sayılı Kanuna göre Reisvekille-
rine ayda (300), 756 ve 4178 numaralı kanunlara göre (9) Divan Riyaset Âzasma da aylığı (169) 
lira (13) kuruş hesabiyle bir senelik tutarı olarak (29 070) lira tahsisat konmuştur. 

4. 102 nci fasla bir murakıbın ücreti huzuru olarak 1238 ve 4178 numaralı kanunlar gereğince 
aylığı (169) lira (13) kuruş hesabiyle bir senelik tutarı için (2 030) lira tahsisat konmuştur. 

5. 103 ncü azanın harcirahları faslına 6245 numaralı Kanunun 58 nci maddesi mucibince ve 
bir kişiye (9 600) lira hesabiyle (540) mebus için (5 184 000) lira tahsisat konmuştur. 

6. 201 nci faslın 11 nci memurlar maaşı maddesine (1 041 732) lira tahsisat konmuştur. Bu
nun (33 300) lirası 6565 numaralı Kanun gereğince emniyet memurlarının her birine mesai fazlası 
olarak aylığı (75) lira üzerinden verilecek bir senelik miktar ile keza Emniyet ve Meclis memur
larına 6211 numaralı Kanunla senede (3) maaş nispetinde verilmekte olan tahsisatın senede (5) 
maaşa iblâğı derpiş edilmesi dolay isiyle % 41 fazla konan (293 232) liradan ibarettir. 

7. Aynı faslın 12 nci Millî Saraylar Memurları maddesine (74 871) lira tahsisat konmuştur. 
Bu paranın (53 100) lirası maaş ve (21 771) lirası (3) maaş nispetindeki tahsisatın beşe iblâğı 
dolayısiyle meydana gelen % 41 nispetindeki farktan ibarettir. 

8. Aynı faslın 13 ncü Meclis Muhafız Bölüğü maddesine (99 655) lira tahsisat konmuştur, 
Bu miktarın (70 685) lirası bu sene bölüğe yeni birtakım ilâvesinden sonra meydana gelen bolü 
ğün bir senelik maaş, istihkakı olup (28 980) lirası da (5) maaş nispetindeki % 41 zamdan ileri 
gelmektedir. 

9\ Aynı faslın 21 nci açık maaşı maddesine 1956 yılı zarfında açıkta kimse bulunmadığından 
sadece (1) lira tahsisat konmuştur. 

10. Aynı faslın 22 nci Millî Saraylar Memurları açık maaşı maddesine 1956 yılı için açıkta 
Vâmse bulunmadığından sadece (1) lira tahsisat konmuştur. 

11. 202 nci faslın 11 nci Meclis hizmetlileri ücreti maddesine konan (919 602) liranın (440 100) 
lirası Meclis ve (212 100) lirası Matbaa hizmetlilerinin bir senelik ücretleridir. Geri kalan mikta 
rm (180 441) lirası Meclis hizmetlilerinin % 41 leri ve (86 961) lirası da Matbaa hizmetlilerinin 
% 41 lerinden ibarettir. 

12. 202 nci faslın 12 nci Millî Saraylar hizmetlileri maddesine (488 565) lira tahsisat konul
muştur. Bunun (346 500) lirası bâzı hizmetlilerin ücretlerine yapılan birer miktar zam ve ilâve 
ile bir senelik ücretlerinden ve (142 065) lirası da (5) tahsisat karşılığı olarak konan % 41 lerden 
jiütevellittir. 

13. 203 neü faslın 11 nei Meclis bahçesi geçici hizmetlileri ücreti maddesine (18 000) lira. 
•Ahsisat konmuştur. Aradaki (5 500) liralık fark kadrolara birer miktar gam yapılmasuaun d«rpif 
edilmesinden ve usulen ilâvesi gereken % 41 lerden doğmaktadır. 
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14. 203 ncü faslın 12 nci Millî Saraylar geçtci hizmetlileri ücreti maddesine (30 000) lira tah

sisat konulmuştur. Bâzı hizmetler geçici hizmetli kullanıldığı takdirde daha ucuza mal edilecek 
ve bu suretle elde edilecek netice (55 000) lira değerinde olacaktır. Bu şekilde Hazineye temin 
olunacak menfaat de (25 00O) lira rniktarmdadır. 

15. 203 ncü faslın 13 ncü yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti maddesine (200 925) li
ra tahsisat konmuştur. Bu paranın (58 425) lirası geçen sene % 25 olarak yapılan ilâvenin bu 
sene % 41 e iblâğından doğmaktadır. 

16. 206 ncı faslın 11 nci Meclis memurları çocuk zammı maddesine (28 000) lira tahsisat ko
nulmuştur. Aradaki (1 480) lira fark bu sene verilmesi lâzımgelecek çocuk zammı göz önüne alı
narak hesaplanmıştır. 

17. 206 ncı faslın 12 nci Millî Saraylar memurları maddesine artan çocuk adedi olmadığı 
için geçen seneki miktarın aynı olan (1 080) lira tahsisat olarak konmuştur. 

18. 206 ncı faslın 13 ncü Meclis Muhafız Bölüğü çocuk zammı maddesine bu sene artacak 24 
çocuk için (240) lira ilâvesiyle (2 160) lira tahsisat konmuştur. 

19. Aynı faslın 21 nci Meclis memurları doğum yardımı maddesine geçen seneki (2 600) lira 
tahsisat aynen konmuştur. 

20. Aynı faslın 22 nci Millî Saraylar memurları doğum yardımı maddesine geçen seneki (1 000) 
lira tahsisat aynen konmuştur. 

21. Aynı faslın 23 ncü Meclis Muhafız Bölüğü doğum yardımı maddesine geçen seneki (I 000) 
lira tahsisat aynen konmuştur. 

22. Aynı faslın 31 nci Meclis memurları ölüm yardımı maddesine geçen seneki (3 000) liralık tah
sisat aynen konmuştur. 

23. Aynı faslın 32 nci Millî Saraylar memurları ölüm yardımı maddesine geçen seneki (1 000) 
lira tahsisat aynen konmuştur. 

24. Aynı faslın 33 ncü Meclis Muhafız Bölüğü ölüm yardımı maddesine gecen seneki (1 000) 
lira tahsisat aynen konmuştur. 

25. 207 nci (Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi mucibince ödnecek para 
mükâfatı) faslına lüzumunda münakale voliyle tahsisat temini maksadiyle yalnız (1) lira tahsisat kon
muştur. 

26. 209 neu (5434 sayılı Kanunum 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38, 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslına (182 800) lira tahsi
sat konmuştur. Bu meblâğ, mebuslardan emekliye tâbi olanlarla, Meclis ve Millî Saraylar memurları, 
Muhafız Bölüğü, Meclis ve Millî Saraylar hizmetlilerinin istihkaklarına mukabil kurumlarınca 
ödenmesi lâzımgelen % 5,5 ların hesabından doğmadır. 

27. 210 ncu fasla 5027 numaralı Kanun mucibince Büyük Millet Meclisi Umumi Kâtipliğine 
ayda (250) lira hesabiyle ödenecek temsil ödeneğinin bir senelik tutarı tahsisat olarak konmuştur. 

28. 211 nci faslın 10 ncu (5509 numaralı Kanunun 6 ncı maddesi mucibince Meclis memur ve 
hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları) maddesine gecen senenin aynı olan (194 400) lira 
tahsisat konmuştur. 

29. 211 nci faslın 20 nci (Matbaa Memur ve Hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları) 
maddesine, bütçeye bağlı (R) formülü dairesinde ödenmek üzere geçen seneki miktar olan 

(15 000) lira aynen konmuştur. 
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30. 212 nei (4367 numaralı kanun mucibince Emniyet Memurlarına verilecek er tayın bedeli) 

faslına beherine ayda (25) lira hesabiyle (37) memurun bir senelik istihkakı mukabili (11 100) 
lira tahsisat konmuştur. 

31. 213 ncü (6341 numaralı Kanunla Meclis Doktoruna ödenecek ihtisas tahsisatı) faslına 
(500) lira hesabiyle bir senelik tutarı olan (6 000) liralık tahsisat konmuştur. • 

32. 301 nci faslın 11 nci" (Meclis Kırtasiyesi) maddesine geçen seneye nispetle fazla konan 
(10 000) liralık tahsisat kâğıt ve saire fiyatlarındaki artışı karşılamak maksadına matuftur. 

33. 301 nei faslın 12 nci (Meclis Muhafız Bölüğü Kırtasiyesi) maddesine geçen seneki miktar 
aynen konmuştur. 

34. 301 nei faslın 20 nci (Meclis Döşemesi) maddesine, gecen seneki miktar aynen konmuştur. 

35. 301 nci faslın 31 nci (Meclis Demirbaşı) maddesine geçen seneki miktar aynen konmuştur. 

36. 301 nci faslın 32 nci (Meclis Muhafız Bölüğü Demirbaşı/ maddesine geçen seneki miktar 
olan (5 000) lira aynen konulmuştur. 

37. 301 nci faslın 41 nci (Meclis öteberi Masrafları) maddesine piyasadaki artışı karşılamak 
maksadiyle (5 000) lira ilâve edilerek (40 000) liralık tahsisat konmuştur. 

38. 301 nci faslın 42 nci (Meclis Muhafız Bölüğü öteberi Masrafları) maddesine keza eşya fi
yatlarındaki yükselişe mütenazır olarak (500) lira fazlasiyle (2 500) lira tahsisat konmuştur. 

39. 301 nci faslın 43 ncü (Meclis Şehir Suyu Masrafları) maddesine geçen sene konulmuş olan 
(20 000) lira bu sene için de aynen muhafaza edilmiştir. 

40. 301 nci faslın 51 nci (Meclis Aydınlatma ve Havalandırma Masrafları) maddesine, malze
me fiyatlarındaki artışa mütenazır olarak (3 000) lira ilâvesiyle bu seneki tahsisat (30 000) liraya 
çıkarılmıştır. 

41. 301 nci faslın 52 nci (Meclis Muhafız Bölüğü Aydınlatma Masrafları) maddesine geçen se
ne konulmuş olan miktarın aynı bulunan (1 800) liralık tahsisat İra sene de muhafaza edilmiştir. 

42. 301 nci faslın 61 nci (Meclis Isıtma ve Yakacak Masrafları) maddesine geçen seneki miktar 
olan (30 000) lira aynen tahsisat olarak konmuştur. 

43. 301 nci faslın 62 nci (Meclis Muhafız Bölüğü Isıtma ve Yakacak Masrafları) maddesine ge
cen seneki miktar olan (1 000) lira aynen tahsisat olarak konmuştur. 

44. 301 nci faslın 90 nci (Cenaze töreni masrafları) maddesine geçen sene olduğu gibi bu sene 
de (4 000) lira tahsisat konulmuştur. 

45. 302 nci Millî Saraylar büro masrafları faslının 10 ncu (Kırtasiye) maddesine geçen sene ka
bul buyurulmuş olan (1 500) liralık tahsisat bu sene de aynen muhafaza edilmiştir. 

46. 302 nci faslın 2ü nci (Döşeme) maddesine bu sene (38 000) lira noksaniyle yalnız (100 000) 
lira tahsisat konulmuştur. 

47. 302 nci faslın 30 ncu (Demirbaş) maddesine geçen seneki tahsisatın aynı olan (50 0Ö0) 
lira aynen konulmuştur. Bu para ile (4) aded yangın söndürme aleti de alınacak ve normal de
mirbaş ihtiyacı için sadece (10 000) lira harcanmış olacaktır. 

48. 302 nci faslın 41, 43, 50 ve 60 nci maddelerine ceman (47 000) lira tahsisat konmuştur. 
Bunlardan yalnız 41 nci, öteberi ve 60 nci ısıtma ve yakacak maddelerine fiyat artışlarını karşıla
mak maksadiyle bilmecburiye (4 000) lira ilâve edilmiştir. Diğer maddelere geçen seneki tahsisat 
aynen konulmuştur. 
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49. 302 nci faslın 80 nci (Hizmetliler yiyecek masrafları) maddesine geçen seneye nispetle 

(8 086) lira fazlasiyle (63 035) lira tahsisat konmuştur. Fazlalık hizmetli adedinde vâki (10) ar
tış iaşe bedelinde geçen seneye kıyasla adam başına müşahede olunan (8) kuruş (28) santimlik 
bir yükselme vukuundan ileri gelmektedir. 

50. 303 ncü batılı kâğıt ve defterler faslına gecen sene konmuş olan (300) lira bu sene de 
aynen muhafaza edilmiştir. 

51. 304 ncü posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları faslının 11, 12, 13, 21 ve 22 nci mad
delerine 1955 senesi 1 Eylülünden itibaren yapılmış olan zamları karşılamak üzere (52 025) lira 
fazlasiyle (100 275) lira tahsisat konmuştur. Bu zamlar posta ve telgraf ücretlerine % 30 ilâ 35 
ve telefon masraflarına ise % 70 ilâ 80 arasında bir zammı karşılamak mecburiyetinden yapıl
mıştır. 

52. 306 nci faslın 11 nci (Meclis hizmetlileriyle, emniyet memurlarına verilecek giyecek 
masrafları) maddesine konulan (108 585) liranın (18 698) lirası bu sene kadroya ilâve olunan (12) 
kişinin giyecek masrafiyle, ayrıca (87) kişiye birer talkım resmî elbise ve ayakkabı bedeli olarak 
(19 575) liranın ilâvesinden mütevellittir. 

53. Aynı faslın 12 nci (Millî Saraylar hizmetlileri giyecek masrafları) maddesine (57 425) lira 
tahsisat konmuştur. Aradaki (2 265) lira fazlalık bu sene kadrosuna yapılan (10) kişilik ilâve ile 
bütün giyecek eşyalarında meşhudolan fiyat yükselmelerini karşılamak gayesine matuftur. 

54. 307 nci harcırahlar faslının 11, 12, 13, 21, 22 ve 23 ncü maddelerine mevzu ceman (28 500) 
liralık tahsisat geçen seneki tahsisatın aynıdır. 

55. 307 nci faslın 90 nci (5408 numaralı Kanun gereğince Meclis Hesaplarını Tetkik Encü
meni azasına verilecek harcırah) maddesine bu sene de geçen seneki gibi (1) lira tahsisat konmuş
tur. 

56. 308 nci (4598 numaralı Kanun gereğince memurlara, ödenecek tedavi masrafları ve harcı
rahları) faslının 11 nci Meclis memurları maddesine (6 000) lira fazlasiyle - (10 000) lira tahsisat 
konmuştur. Mâruz fazlalık, tedavi ilâç ve harcırahlardaki fiyat artışlarını ve geçen seneye nis
petle bu sene müşahede edilmiş olan fazla müracaatları karşılıyabilmek içindir. 

Aynı faslın 12 nci Millî Saraylar memurları tedavi masraf ve harcırahları maddesine zikrolunan 
sebeplerle (1 000) lira fazlasiyle (2 500) lira tahsisat konmuştur. 

57. 309 ncu taşıt masrafları faslının 11 nci Riyaset otomobili işletme masrafları maddesine 
(4 000) lira tahsisat konmuştur. Geçen seneye nazaran meydana gelen (2 000) lira fazlalık Reis-
vekilleri için satmalmacak bir otomobilin işletme masrafıdır. 

58. Aynı faslın 12 nci Riyaset otomobili onarma masrafları maddesine (3 000) lira tahsisat kon
muştur. Geçen seneye nispetle meydana gelen (2 000) liralık fark, Reisvekillerine alınacak bir 
aded otomobil ile Riyaset otomobilinin onarma masrafıdır. 

59. Aynı faslın 41 nci başka taşıt masrafları maddesine geçen seneye nispetle (3 000) lira 
fazlasiyle (10 000) lira tahsisat konulmuştur. Aradaki fark Meclis için satmalmacak bir motosik
let masrafından ileri gelmektedir. 

60. Aynı faslın 42 nci Muhafız Bölüğü taşıt masrafları maddesine (5 000) lira tahsisat konmuş
tur. Muhafız Bölüğünün resmen (5) aded motorlu taşıt vasıtası vardır. Kadroya dâhil olduğu hal
ci© bu vasıtalar şimdiye kadar bölüğe verilmemişti. Büyük Millet Meclisi Muhafız Bölüğünün kad-
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rosuna ilâve edilmiş olan bu vasıtalar için benzin ve yağ bedelleriyle diğer masraflarını karşıla
mak üzere bu miktarın yeniden konulması zaruri görülmüştür. 

61. 401 nci Meclis Matbaası işletme masrafları faslına geçen seneye nazaran (1 000) lira faz
lasiyle (97 000) lira tahsisat konmuştur. 

62. 402 nci bahçe masrafları faslının 11 ve 12nci maddelerine (10 000) lira tahsisat konmuştur. 
Geçen seneye nazaran ilâve edilmiş bulunan (2 500) lira fazlalık bahçe levazmıiyle çim ve tohum 
fiyatlarında müşahede olunan artışı karşılamak maksadına matuftur. 

63. 403 ncü Riyaset temsil masrafları ve Riyaset konutu faslının 10 ncu temsil ve 30 neu 
konut masrafları maddelerine geçen sene kabul buyurulmuş olan (18 000) lira bu sene le aynen 
tahsisat olarak konmuştur. 

64. 404 ncü Meclis Muhafız Bölüğü masrafları faslının 10 neu tayinat maddesine gecen seneye 
nazaran (12 128) lira fazlasiyle (179 163) lira ve 20 nci giyecekler maddesine de geçen seneye 
nazaran (1 627) lira fazlasiyle (32 075) lira tahsisat konmuştur. Bu masrafların bu miktarlarda 
artmış olmasının sebebi, bölüğe bu sene yeni bir takımın eklenmesinden ve geçen sene bir erin 
iaşe bedeli (101) kuruş (72) santim olduğu halde bu miktarın bu sene 110 kuruşa çıkmasından ve 
Meclis hizmetlilerinin de bu tertipten iaşe edilmekte bulunmasından ileri gelmiştir. 

65. Aynı faslın 30 ve 40 nci maddelerine konmuş olan (3 000) ve (1 500) liralık tahsisat 
geçen seııeki miktarın aynı bulunmaktadır. 

66. 451 nci yayın masrafları faslına satmalına ve abone ve her çeşit giderler maddeleri için 
ceman (22 000) lira tahsisat konulmuştur. Geçen seneye nazaran dikkate çarpan (4 150) lira faz
lalık kâğıt fiyatlariyle posta ücretlerinde husule gelen artıştan ve kitap bedellerinin yükselmesin
den ileri gelmiştir. 

67. 453 ncü Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflar faslının 11, 12, 13, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 30 ve 40 nci maddeleri için ceman (506 350) lira tahsisat konulmuştur. Geçen seııe
ki tahsisata nazaran bu sene (121 800) liralık bir artış vukubulmuştur. Bu artışın (1 000) lirası, 
grupun teklifi üzerine NATO Dostluk Grupuııa iştirak payıdır. (20 000) lirası tören ve davetlere 
iştirak edeceklere ayrılan (80 000) liralık tahsisata ilâve edilmiştir. (50 000) lirası da yine NATO 
Grupunun teklifi üzerine NATO Konferansına iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları karşılığıdır. 
(10) mebusun (3 500) lira tutan harcırahları yekûnu (35 000) liraya baliğ olmakta ve (15 000) li
rası da masraflar için ayrılarak gidecek Heyet Reisine ve mutemedine avans olarak ödenecek miktar
dır. Geri kalan (45 000) lira ise Meclis namına memlekete gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit 
masraflarına harcanmak üzere geçen seııeki miktara ilâve edilmiştir. Geçen sene memleketimize teş
rif etmiş olan Irak Heyetine (94 000) lira sarf edilmiş olduğuna göre bu sene memleketimize teşrif 
edecek heyetleri ağırlamak hususunda müşkülâta mâruz kalınmamalını teminen (45 000) liralık 
bir ilâvenin yapılması zaruri görülmüştür. 1956 yılında teessüs edecek yeni dostluk gruplarının mas
raflarını karşılamak üzere (5 800) lira ilâve edilmiştir. 

68. 454 ncü fasla Sigorta Masrafları için konan (9 165) lira geçen seneki tahsisatın aynıdır. 

69. 456 nci Düşünülmîyen Masraflar faslına geçen sene olduğu gibi bu sene de (2 000) lira tah
sisat konmuştur. 

70. 465 nci Meclis tahkikatı umumi masrafları için (10 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

71. 477 nci Yeni Meclis Binasının gerektirdiği masraflar faslına (26 610) lira tahsisat konmuş
tur. Geçen seneye nazaran görülen (8 952) liralık fark fiyatlarda ıriüşahed# olunan artışları karşı
lamaya matuftur. 
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72. 501 nci ö-eçen Yıl Borçlan faslına, 1955 yılında konulmuş olan (500) lira bu sene d» aynea 

tahsisat olarak konmuştur. 

73. 502 nci fasıl için (2) lira tahsisat konmuştur. 

74. Bu sene karşılıksız borç zuhur etmediğinden bu fasla 1 liralık tahsisat konmuştur. 

75. 601 nci çeşitli yardımlar faslına geçen sene (10 000) lira tahsisat konulmuştu. Icabettiği 
takdirde müstahdemlerin ilâç paraları da bu tertipten verilmekte olduğundan bu fasla (2 000) li
ra ilâvesile tahsisat yekûnu (12 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

A/2 İşaretli Cetvel 

76. 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar faslına 1955 Bütçesine nazaran (5 000) lira noksan 
tahsisat konulmuştur. Bu tahsisatın: 

25 000 
715 000 

2 000 
•f 

742 000 

için ayrılmıştır. Başmühendisliğin müfredatlı listesine göre bu paranın (300 000) lirası Dolma-
bahçe Sarayı Muayede Salonu Tahkim işine ve (415 000) lirası da diğer Saray ve Kasırların tami
ratına sarf edilecektir. 

77. 751 nci satınalmacak makine, alât ve malzeme faslının 11 nci maddesine matbaaya 
lüzumlu olan bir aded kâğıt kırma ve bir aded do bileği makinesi satmalmmak üzere (45 000) lira 
tahsisat konulmuştur. 

78. Aynı faslın 12 nci saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri madde
sine (750 000) lira tahsisat konulmuştur. Bu p-̂ .ra Başmühendisliğin müfredatlı listesinde göste
rildiği üzere: 

200 000 Beylerbeyi Sarayının geçen sene noksan kalan elektrifikasyon işi için 
100 000 Geçen sene (150 000) lirası sarf olunan Dolmabahçe Sarayının bahçe ve donanma 

elektrik tesislerine bu sene sarf edilecek miktar. 
70 000 Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları elektrik nıuhavvile merkezleri inşaatı için 

150 000 Küçüksu Kasrının elektrik tesisatı için 
+ 230 000 Dolmabahçe Sarayı iç tenviratının bir kısmı için 

750 000 
sarf edilecektir. 

79. Aynı faslın 13 ncü Reis Vekillerine alınacak bir aded otomobil ile Meclis ihtiyacı içiu 
tedariki zaruri görülen bir aded motosiklet bedeli maddesine (37 000) lira tahsisat konmuştur. Bu 
paranın mevcut faturalar gereğince (30 000) lirası Reis Vekilleri otomobiline ve (7 000) lirası da 
motosiklet bedeline sarf olunacaktır. 

80. 752 nci Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasının tezyin ve tefriş işleri faslına 6589 
numaralı Kanun mucibince (2 000 000) lira ta tur sat konulmuştur. 

Büyük Millet Mecli&i 
Millî Saraylar 
Muhafız Bölüğü 
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RÎYASETt CUMHUS 

Riyaseti Cumhur dairesinin 1956 malî yılı bütçesi yatırımlarla birlikte (1 774 470) liradır. 11)55 
yılı bütçesine nazaran (205 338) lira fazlalık vardır. Bu fazlalığın neden ileri geldiği aşağıda sıra-
siyle izah edilmiştir: 

1. (101) Reisicumhur tahsisatı : Geçen senenin aynı olarak konulmuştur. 

2. (201 - 10) Memurlar maaşı : 1955 yılında konulan tahsisat (154 125) lira idi. 6211 sayılı 
Kanuna göre memurlara senede üç aylık tahsisat verilirken bunun beş aylığa çıkarılması dolayı-
siyle bu tertibe (17 713) lira ilâve edilmiştir. 

3. (202) Hizmetliler ücreti : 1955 yılında alman tahsisat (343 055) lira idi. 1956 yılında 
buna (100 250) lira eklenerek (443 305) lira konulmuştur. Bu fazlalık, 6211 sayılı Kanuna 
göre verilen üç, aylık tahsisatın beş aylığa çıkarılması, hizmetlilerin terfileri ve ihdas edilen iki 
şoför kadrosu için konulan tahsisattan ileri gelmektedir. 

4. (203) Geçici hizmetliler ücreti : 1955 ydmda (25 000) lira iken bu sene (5 000) lira faz-
lasiyle (30 000) lira tahsisat konulmuştur. Bu fazlalık, geçen sene on bir aylık olarak alman 
geçici kadroların bu sene on iki aylık hesabedilmesinden ve 6211 sayılı Kanuna göre verilecek 
tahsisatın da eklenmesinden ileri gelmektedir. 

5. (206 - 10, 20, 30) Çocuk zammı, doğum yardımı, ölüm yardımı : Geçen senenm aynı tah
sisatlar konulmuştur. 

6. (209) 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : Geçen yılın aynıdır. 

7. (210) Temsil tahsisatı : Geçen yılın aynıdır. 

8. (213) Yaverlik ve başdoktor tahsisatı : Bir değişiklik olmadığından 1955 yılındaki tahsi
satın aynı konulmuştur. 

9. (301 - 10, 20, 30, 40, 50, 80) Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi masrafları, aydınlatma 
ve havagazı, memur ve hizmetliler yiyecek masraflariyle yiyecekle ilgili diğer masraflar : Geçen, 
senenin aynı tahsisatlar konulmuştur. 

10. (301 - 60) Isıtma : 1955 yılı tahsisatı ihtiyacı karşılamadığından bu maddeye (15 000) 
lira zam yapılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

11. (304) Haberleşme : 1955 yılma nazaran bu fasıla (50 000) lira ilâve yapılmıştır. Bu 
ilâve PTT. idaresince telefon mükâleme ve bakım ücretlerine yapılan zamdan ileri gelmiştir. 

12. (306) Giyecekler : 1955 yılındaki tahsisatın aynı konulmuştur. 

13. (307 - 20) Muvakkat vazi'̂ g harcırahı : 1955 yılındaki tahsisatın aynı konulmuştur. 

14. (309 - 11) Taşıt işletme masrafları : Trafik Kanununa göre ödenmesi gereken vergi ve re
simler için bu maddeye (6 000) lira zam yapılmıştır. 

15. (309 - 12) Taşıt onarma masrafları : Geçen yılın aynı tahsisat konulmuştur. 

16. (402 - 11) Bahçe masrafarı : 1955 yımdaki tahsisatın aynıdır. 

17. (402 - 12) Su masrafarı : Bu maddeye geçen seneye nazaran bahçenin tevsii dolayısiyle 
(5 000) lira ilâve edilmiştir. 

18. (402 - 13) îşçi ve amele masrafları ; Geçen sene (60 000) lira iken bu sene (10 000) lira 
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ilâvesiyle (70 000) lira tahsisat konulmuştur. 6452 sayılı Kanuna göre işçilere verilecek ilâve tediye
den, işçi ve amele ücretlerinin yükselmesinden ve bahçenin genişlemesinden dolayı bu zam yapıl
mıştır. 

19. (451 - 10, 20) Yayın masrafları : Geçen senenin aynı olarak konulmuştur. 

20. (503) Karşılıksız borçlar : Bu maddeye geçen seneye nazaran (3 625) lira noksaniyle 
(30 000) lira tahsisat konulmuştur. Bu (30 000) lira 1955 yılında alman (250) ton kok kömürü 
bedeli ile görülen lüzuma binaen, otomatik telefon santralinin başka tarafa kaldırılması ve seyahat 
dolayısiyle 1954 yılında trenle nakledilen otomobillerin nakliye masraflarını karşılamak üzere konul
muştur. 

21. (601) Çeşitli yardımlar : Geçen senenin aynıdır. 

22. (701) Yapı onarımı ve küçük yapılar : Geçen yılın aynı tahsisat konmuştur. 

23. (752) Yeniden satmalmacak taşıt vasıtaları : 1955 yılında konulan (15 000) liralık tahsisat 
üe alınması düşünülen otomobillerin mubayaasından döviz tasarrufu mülâhazasiyle vazgeçilmiştir. 
1956 yılı için de aynı tahsisat konulmuştur. 

DÎVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 

1956 yılı bütçe lâyihasının A / l cetveli yekûnu 1955 yılı bütçesinin A / l cetveli yekûnuna na
zaran 466 590 lira fazlasiyle ve A/2 yatırımlar yekûnu ise geçen sene bütçesinin A/2 yatırımlar ye-' 
kûnuna nazaran 745 000 lira eksiğiyle hesaplanmış ve her iki cetvel yekûnu itibariyle de 1956 
malî yılı bütçe rakamları yekûnu 1955 yılı bütçesi umumi yekûnuna nazaran 278 410 lira noksa
niyle 4 269 307 lira olarak hesap ve tahmin edilmiştir. 

Bu hale göre; 1956 malî yılı bütçe lâyihasının fasıl ve maddelerine konulan tahsisata ait izahat 
aşağıda arz olunmuştur. 

1. 201 nci faslın 10 ncu memurlar maaşı maddesine her ne kadar aşağıda 1 No. lu tabloda ya
zılı hesaba göre 2 015 650 lirası maaş karşılığı ve 826 416 lirası da 6211 sayılı Kanunla verilmesi 
gereken tahsisat karşılığı olarak ceman 2 842 066 lira konulması icabetmekte ise de fiilî olarak her 
ay ödenen maaş miktarının vasatisi 135 000 liradan ibaret bulunduğu ve 6211 sayılı Kanunla fii
lî olarak ödenen tahsisatın da aylık vasatisi keza 135 000 liraya baliğ bulunduğu cihetle aşağıda 
2 numaralı tabloda yapılan hesaba nazaran memur maaşlariyle buna munzam olarak 6211 sayılı 
Kanuna tevfikan verilecek tahsisat miktarı 2 573 955 lira olarak hesap ve tahmin edilmiştir, 
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Tablo : 1 

1 Aylık 12 Aylık 
Lira Lira izahat 

148 925 1 787 100 Kanuni kadro tutarı 
16 175 194 100 1955 yılında ödenen ve 1956 yılında da ödenmesine devam edilecek olan 

yerinde terfi farkları 
34 450 1956 yılında yeniden verilecek yerinde terfi farkları 

2 015 650 Yekûn 
826 416 Tahsisat 

2 842 066 U. yekûn 

Tablo : 2 

Lira Ay Lira 

135 000 X 12 = 1 620 000 
34 450 
171 050 

1 825 500 
748 455 

Maaşdan senelik vasati tediye 
1956 yılı içinde yerinde terfi edeceklerin maaş terfi farkları 
1956 yılı içinde doldurulacak münhal karşılığı 

Yekûn 
6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat karşılığı 

2 573 955 1956 yılı maaş tertibine vaz'edilen tahsisat yekûnu 

2. 201 nci faslın 20 nei açık maaş maddesine lüzumunda münakale suretiyle tahsisat temini 
maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

3. 202 nci ücretler faslına konulan tahsisatta geçen yıl tahsisatına nazaran fazla görünen 204 508 
liradan bir kısmı bâzı hizmetlilerin uzun zamandan beri almakta oldukları ücretlerin sabit kalması ha
sebiyle terfih ve terfi ettirilmelerine imkân bulunamamış olduğu cihetle hiç olmazsa cüzi şekilde bir 
zam yapılmış olmasından ve aynı fazlalığın büyük bir kısmı ise yeni satmalmacak muhasebe makine
leri için istihdamı zaruri bulunan seksiyon şefi ile mekanoğraflarm ücretlerinin 1955 yılında 6 aylık 
konulmuş olup buı ücretlerin 1956 yılında 12 aylık' olarak hesabedilmiş bulunmasından ve ayrıca 
kadroya ilâvesine zaruret hâsıl olan 5 aded daktilo ile bir teknisiyenin senelik ücretleri tutarının ek
lenmesinden neşet etmiştir. 

4. 203 ncü merkez geçici hizmetlileı ücreti faslına geçen yıl olduğu gibi meslekî kurs Öğretmen 
ve idare memurunun bir senelik ücretleri karşılığı olarak 15 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5. 206 nci faslın 10 ncu çocuk zammı maddesine konulan 47 000 liralık tahsisat geçen yıl bütçe
sindeki tahsisata nazaran 40 lira bir noksanlık arz etmektedir. 

Kadroda memur adedi 419 dur. Aşağıda görüldüğü üzere Mart/Eylûl 1955 aylarına ait çocuk 
zammı tediyatımn aylık vasatisi halen 322 çocuk üzerinden ayda 3 220 lira ve senede 38 640 lira 
tutmaktadır. 

Ayrıca 1956 yılı içinde yeniden alınacak memurlarla vukubulacak doğumlar göz önünde tutu
larak geçen yılki tahsisatın 40 lira noksaniyle muhafazası uygun görülmüştür, 
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1955 yılı çocuk zamları 

Çocuk Sarfiyat 
adedi Lira Taallûk ettiği ay 

319 
319 
318 
328 
327 
321 
321 

3 190 
3 190 
3 180 
3 280 
3 270 
3 210 
3 210 

22 530 

7 aylık tediye 

22 

Lira 

530 % 7 

Mart/1955 
Nisan/1955 
Mayıs/1955 
Haziran/l 9 55 
Temmuz/1955 
Ağustos/1955 
Eylûl/1955 

Yekûn 

Aylık vasati tediye 
Lira 

3 220 X 12 a 

6. 206 ncı faslın 20 nci doğum yardımı maddesine geçen yıla nazaran 1 000 lira fazla siy] o 
5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Aynı faslın 30 ncu ölüm yardımı maddesine geçen yıl olduğu gibi yine 5 000 lira konulmuştur. 

7. 207 nci (Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı) faslına lüzumunda münakale suretiyle tahsisat vazedilmek üzere 1 lira konulmuştur. 

8. 209 ncu (5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslına konulan tahsisat; maaş ve ücretler 
yekûnu olan 2 148 600 liranın aşağıda arz olunduğu üzere % 5,5 ğu hesabiyle 118 173 liradan 
ibarettir. 

Lira 

Aylık tutan 
Ücretler » 

1 825 500 
323 100 2 148 600 X 5,5 

= 118 173 lira 
Yekûn 2 148 600 100 

9. 210 ncu temsil tahsisatı faslına; Birinci reisin ayda 250 lira üzerinden hesabedilen bir sene
lik temsil tahsisatı olan 3 000 lira konulmuştur. 

10. 219 ncu fasıl bu sene ihdas edilmiştir. 

Geçen yıl bütçesiyle kabul olunan tahsisata müsteniden mubayaası mukavelenameye bağlanmış 
bulunan muhasebe makineleri 1956 malî yılı başında monte edilerek faaliyete geçeceğinden sözü ge
çen "servisten rasyonel bir surette faydalanabilmek için burada çalışanların mesailerinden âzami isti
fade icabetmekte ve az kadro ile çok iş yapılması zaruri bulunmakta ve binnetiee bunların mesai 
saatleri dışında tavzifleri lâzımgelmekte olduğundan bu fazla mesaiyi karşılamak maksadiyle 15 000 
liralık tahsisat konulmuştur. 

11. 301 nci fasıl : 

A) Bu faslın 10 ncu kırtasiye ve 20 nci döşeme maddelerine geçen yılkı tahsisat aynen konul
muştur. 
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B) Aynı faslın 30 neu demirbaş maddesine geçen seneye nazaran 62 500 lira noksaniyle 

57 500 lira, 40 ncı öteberi maddesine de geçen sene olduğu gibi 30 000 lira tahsisat konulmuştur. 

C) Keza aynı faslın 50 nei aydınlatma maddesine geçen seneye nazaran 58 lira fazlasiyle 
17 500 lira ve 60 ncı ısıtma maddesine de bu sene ilâveten 2 aded yeni kalorifer kazanı koydurul
muş olduğundan bu sebeple fazla yakılacak kömür ve odun bedelini karşılamak maksadiyle geçen 
yıl bütçesine nazaran'2 421 lira fazlasiyle 20 000 lira tahsisat vaz'edilmiştir. 

12. 303 ncü Basılı Kâğıt ve defterler faslına; yapılan tahmin ve hesap neticesinde geçen yıl 
bütçesine nazaran 109 lira eksiğiyle 66 000 lira tahsisat konulmuştur. 

13. 304 ncü faslın 10 neu posta ve telgraf ücretleri maddesiyle 20 nei telefon masrafları mad
desine geçen yılki tahsisat aynen vaz'olunmuştur. 

14. 305 nei kira bedeli faslına; 5999 sayılı Kanun mucibince taşrada yapılmakta olan tetkikat 
dolayısiyle kiralanacak yerler için geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

15. 306 nei giyecekler faslına konulan 35 104 liralık tahsisat; D cetvelinde yazılı hizmetliler
den 126 kişiden 20 aded daktilo hariç olmak üzere diğer 106 kişiye yaptırılacak elbise ve kundura 
bedeliyle 53 kişiye yaptırılacak palto ve 50 kişiye 50 aded iş tulumu ve mahzen, tasnif ve makine 
işlerinde çalışan 100 kişiye 100 aded iş gömleği bedeli karşılığı olarak hesap ve tahmin edilmiş
tir. 

16. 307 nei faslın 10 neu daimî vazife harcırahı maddesine geçen yıl olduğu gibi 4 000 lira ve 
aynı faslın 20 nei muvakkat vazife harcırahı maddesine 1955 bütçesine nazaran ihtiyaç nispetinde 
2 000 liralık bir fazlalıkla 7 000 lira teklif olunmuştur. 

5999 sayılı Kanun mucibince 1953, 1954 ve 1955 yıllarında yurdun muhtelif vilâyet ve kazala
rına muhasip hesaplarını mahallerinde tetkik etmek üzere gönderilmiş olan murakıp ve muavin
lerin 2 şer ve 3 er ay için mahallerinde yaptıkları tetkikat gayet müsmir neticeler vermiş ve çok 
geri olan muhasip hesaplarının tctkikatı bu sayede bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

Teşkilâtı Esasiye, Muhasebci Umumiye ve Divanı Muhasebat kanunlarının emreylediği vezaifi 
vaktinde ifa etmek ve mutabakat beyannamelerini kanunlarımızın emreylediği müddet zarfında 
Yüksek Meclise sunabilmek için geçen seneler elde edilen müspet netice göz önünde tutularak 
1956 yılı için aynı mesaiyi yapmak gayesiyle 307 nei faslın 30 neu (Hesap tetkiki maksadiyle taş
raya gönderilecek murakıp ve muavinler harcırahı) maddesine 330 000 lira tahsisat konulmuştur. 

17. 307 nei faslın 40 ncı Ecnebi memleketler harcırahı maddesine; ecnebi memleketlere gön
derilecek memurların harcırah ve yevmiyeleri karşılığı olarak 10 000 lira konulmuştur. 

18. 308 nei (4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları) faslına 
halen hasta bulunan ve hastalıkları temadi ederek sanatoryum ve hastahanelerde uzun zaman teda
vileri gereken memurlarla diğer hasta memurların tedavi, ilâç bedelleri ve harcırahlarım karşıla
mak üzere geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira tahsisat konulmuştur. 

19. 309 neu taşıt masrafları faslının 10 neu Riyaset otomobili işletme masrafları maddesine; 
âzami tasarruf göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi 2 000 ve aynı faslın 12 nei reislik oto
mobili onarma masrafları maddesine de 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20. 403 ncü temsil masrafları faslına yerli ve yabancı misafirleri ağırlama masrafları karşılığı 
olarak geçen sene olduğu gibi 1 500 lira konulmuştur. 

21. 451 nei yayın masrafları faslının 10 neu satmalma ve abone maddesiyle 20 nei başka her 
çeşit masraflar ve 30 neu yerli ve yabancı malî içtihat ve kararların derleme ve tasnif masrafları 
maddelerine geçen yıl bütçesindeki tahsisat aynen konulmuştur. 
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22. 456 ncı düşünülmiyen masraflar faslına konulan 1 000 liralık tahsisat; bütçenin hazırlan

ması sırasında düşünülemiyen masraflar karşılığıdır. 

23. 476 ncı kurs masrafları faslına; Divanı Muhasebat Meslek Kursu masrafları karşılığı olarak 
geçen yıl bütçesindeki 4 000 lira yerine bu yıl 1 500 liranın kifayet edeceği tahmin edilmiş olmak
la bu miktar tahsisat konulmuştur. 

24. 501 nci ve 502 nci geçen yıl borçları ve eski yıllar borçları fasıllarına lüzumunda münakale 
suretiyle tahsisat temini maksadiyle birer lira konulmuştur. 

25. 601 nci çeşitli yardımlar faslına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5 000 lira tahsisat konul
muştur. 

Yaünmlar 

26. 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar faslına; dairenin muhtelif ve mütemadi bakım ve kü
çük tamir masrafları karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 25 000 lira tahsisat konulmuştur. 

27. 741 nci yeni yapı ve esaslı onarmalar faslına; 1955 yılı içinde yaptırılmıyan çatının 1956 yı
lında yaptırılması düşünülmüş ve bu iş için Nafıa Vekâletiyle yeniden yapılan muhabere neticesinde 
müşarünileyh vekâletten alman cevabi yazıda, bütçeye 150 000 lira konulması bildirilmiş olduğumdan 
bu miktar tahsisat konulmuştur. 

28. 751 nci (Muhasebe makineleri montaj ve malzemesiyle ilgili her çeşit masraflar) faslına; ge
çen yıl konulmuş bulunan tahsisata istinaden muhasebe makinelernin mubayaası mukaveleye bağlan
mıştır. 

Bu makinelerin 1955 yılı sonunda gelip monte edilerek 1956 yılı içinde tecrübe işletmesine bağ
lanacağı düşünülmektedir. 

Montajın icrası ve işletmenin başlaması için gerekli tamirat ve tadüât ve tesisatın yapılması va 
malzemenin alınması maksadiyle 150 000 lira tahsisat talebedilmiştir. 

BAŞVEKÂLET 

Başvekâlet 1956 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 663 102 lira fazlasiyle 4 928 707 lira olarak tes-
bit edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin taallûk eylediği fasıl ve maddelerle mucip sebepleri aşa
ğıda gösterilmiştir. Hizmetin ifasına yeteceği tahmin edilen diğer fasıllardaki tahsisat geçen yılın 
aynı olarak teklif edilmiştir. 

F. M. 

101 12 Devlet vekilleri tahsisatı : 
Yeniden bir Devlet Vekilliği ihdas edilmiş olup 6480 sayılı Kanun gereğince 1 000 li
ra tahsisat verilmekte olduğundan bu zaruretle 12 000 lira fazla teklif olunmuştur. 

201 10 Memurlar maaşı : 
6211 sayılı Kanunla memurlara üç aylık nispetinde verilen tahsisat beş aylığa çıka
rılmış olduğundan bu zaruretle 93 387 lira fazla konulmuştur. 
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M. 

20 Açık maaşı : 
Açık maaş olarak ödenmekte bulunan 5 250 liranın beş aylık tahsisatla birlikte senelik 
tutarı olup geçen yıla nazaran 3 652 lira fazla konması zarureti hâsıl olmuştur. 

Hizmetliler ücreti : 
Matbaada yevmiye ile çalıştırılmakta olan işçilerden bir kısmı hariçten aldıkları daha 
müsait teklifler üzerine ayrılmakta ve yerlerine aynı vasıfta işçi bulmakta zorluk çe
kilmekte ve daha düşük vasıfta işçi ile çalışmak zarureti hâsıl olmakta binnetice mat
lup randıman alınamamaktadır. Yetişmiş işçilerin nispeten tatmin edilmesini teminen 
bunları kadrolandırmak suretiyle müesseseye bağlılıklarının sağlanması faideli görül
müş bu maksatla D cetveline 36 kadro ilâve edilmiştir. Bu kadroların senelik tahsisat 
tutarı olan 137 100 lirasından 115 800 liraı 401 nci faslın 20 nci maddesinden düşüle
rek bu fasla naklolunmuş ayrıca 21 300 lira ile normal mesai haricinde yapılacak ça
lışmalar için 10 000 lira ilâve olunmuştur. Bunlardan başka üç seneyi doldurmuş olan 
bâzı müstahdemlerin aylık ücretleri birer derece artırılmış ve 125 lira aylık ücretli
ler de 150 liraya çıkarılmıştır. Yeniden ihdas edilmiş bulunan Devlet Vekâleti için 
bir şoför ve iki hademe kadrosu konnmuş ve hâsıl olan ihtiyaca binaen bir memur 
kadrosu da ilâve edilmiş bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran teklif edilen fazlalığın 
147 231 lirası 6211 sayılı Kanuna tevfikan verilmekte olan tahsisatın beş aylık tuta» 
rım teşkil etmekte bulunmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Başvekâlet arşiv işlerinde çalıştırılmak üzere 1955 yılı için alınmış olan kadronun 1956 
yılında da muhafazası zaruri görülmüştür. Geçen yıla nazaran fazla teklif olunan 
15 200 lira 6211 sayılı Kanunla verilmekte bulunan tahsisatın beş aylık tutarıdır. 

5634 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddesi gere» 
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılan ödemeler : 
Aylık ve ücret fasıllarına konmuş olan tahsisatın % 5,5 nispetinde tutarı olup 5634 
sayılı Kanun icabına ve mezkûr fasnlardaki artış sebebiyle fazla teklif edilmiştir. 

11 Kırtasiye : 
Mevcut tahsisat ihtiyacı karşılamadığından bu zaruretle geçen yıla nazaran 2 000 lir» 
fazla teklif olunmuştur. 

21 Döşeme : 
Döşeme ihtiyacı her sene kısmen temin edilmekte bulunmuş önümüzdeki yıl için 
20 000 liranın kâfi geleceği tahmin elilerek 4 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir, 

31 Demirbaş : 
Demirbaş ihtiyacı kısmen temin edilmiş olduğundan önümüzdeki yıl için 18 000 lira
nın kifayet edeceği tahmin edilmiş bu sebeple 2 000 lira düşülerek teklif olunması uy
gun görülmüştür. 

41 öteberi masrafları : 
Yeniden bir Devlet Vekâleti ihdas edilmesi hasebiyle hizmetin genişlemiş olması ve 
esasen mevcut tahsisatın kifayet etmemekte bulunması sebebiyle ihtiyacın temini için 
geçen yıla nazaran 3 000 lira fazla konmuştur. 

51 Aydınlatma : 
Mevcut tahsisatın önümüzdeki yıl ihtiyacına kifayet etmiyeceği tahmin edildiğinden 
500 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
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F. M. 

303 11 Basılı kâğıt ve defterler : 
Önümüzdeki yıl ihtiyacının 3 000 lira ile karşılanabileceği tahmin edildiğinden bu 
zaruretle geçen yıl tahsisatı 500 lira artırılmıştır. 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Posta ve telgraf ücretlerinin artırılmış olması hasebiyle mevcut tahsisatın kâfi gel-
miyeceği tahmin edildiğinden bu zaruretle 10 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

21 Telefon masrafları : 
Mevcut tahsisat sene ortasında tükenmiş ve esasen telefon ücretleri de artırılmış ol
duğundan bu zaruretle geçen yıla nazaran 45 000 lira fazla konmuş bulunmaktadır. 

23 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon masrafları : 
Telefon ücretlerinin artırılmış olması hasebiyle ihtiyacın karşılanmasını teminen mev
cut tahsisat 1 000 lira artırılmıştır. 

305 Millî Savunma Yüksek Kurulu kira bedeli : 
Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterlik işgalinde bulunan Evkafa ait bina
nın senelik kirası 5 000 lira olup 6570 sayılı Kanunla % 400 zammı ile birlikte 25 000 
lira ilâve kısmın senelik kirası olan 300 lira ile kontrat masrafı olarak 300 liranın 
ilâvesi ile 25 600 liraya baliğ olmaktadır. Geçen yıla nazaran 10 050 lira fazlalık bu 
kanuni zaruret icabı ile konmuş bulunmaktadır. 

306 11 Giyecekler : 
Kadroda mevcut müstahdemlerden bir kısmına verilmekte olan giyecek eşyası tedariki için 
önümüzdeki yıl 26 408 liraya ihtiyaç olacağı hesaplanmış bu zaruretle geçen yıla naza
ran 7 728 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

307 20 Muvakkat vazife harcirahı : 
Yeniden bir Devlet Vekilliğinin ihdas edilmiş olması ve mevcut tahsisatın esasen kâfi 
gelmemesi hasebiyle önümüzdeki yıl ihtiyacı için 15 000 lira fazlasiyle teklif olunması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcirahları : 
Mevcut tahsisat kifayet etmemiş olması hasebiyle önümüzdeki yıl için 2 000 lira fazla-

" _ siyle teklif olunmuştur. 

309 11 Başvekâlet otomobilleri işletme masrafları : 
Mevcut tahsisat kifayet etmediğinden aktarma yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu 
itibarla önümüzdeki yıl için 20 000 liraya ihtiyaç olacağı tahmin edildiğinden geçen yı
la nazaran 8 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

12 Başvekâlet otomobilleri onarma masrafları : 
Mevcut tahsisatın önümüzdeki yıl için kâfi gelmiyeceği tahmin edildiğinden 1 000 lira 
fazla konmuştur. 

13 Devlet Vekilleri otomobilleri işletme masrafları : 
14 Devlet Vekilleri otomobilleri onarma masrafları : 

Yeniden bir Devlet Vekilliği ihdas edilmiş olması ve esasen mevcut tahsisatın kifayet et
memesi hasebiyle önümüzdeki yıl tahsisatının artırılması zaruri görülmüştür. 

21 Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme ve onarma masrafları : 
Mevcut tahsisatın kâfi gelmemesi hasebiyle önümüzdeki yıl zarfında hizmetin aksama-
masını temin suretiyle geçen yıla nazaran 4 500 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
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401 20 Matbaa masrafları (İşçi gündelikleri) : 
202 nci hizmetliler faslında izah olunduğu üzere matbaada gündelikle çalışanlardan 
bir kısmı kadrolandırılarak D cetveline ilâve olunmuş ve yalnız çırak, tasnifçi, mey
dancı ve hamal durumunda bulunanların yine eskisi gibi yevmiye ile istihdamları 
faydalı görülmüş bunların yevmiyelerini karşılamak üzere 36 000 liranın kifayet ede
ceği tahmin edilmiş bu suretle bu maddeden tasadrufu mümkün görülen 115 800 lira 
yukarda işaret olunan 202 nci hizmetliler faslına nakledilmiştir. 

30 Diğer işletme ve yönetim masrafları : 
îş Kanununun 5868 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi hükümleri gereğince 
1956 yılı içerisinde ödenmesi gereken tazminat karşılığı 7 300 lira olup bu kanuni za
ruretle artırılmış bulunmaktadır. 

406 örtülü tahsisat : 
1956 yılı için 250 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

711 Matbaada mevcut makine, alet ve malzeme onarımı : 
Halen kullanılmakta olan baskı makinelerinin tutkallı merdaneleri eskimiş ve yıp
ranmış olması hasebiyle sık sık bozulmakta olduğundan işin aksamadan ve daha verim
li hale getirilmesi için aynı zamanda daha iktisadi olduğu anlaşılan kauçuk tipe çev
rilmesi faydalı görüldüğünden bir kısım baskı makineleri merdanelerinin Almanya'da-
ki fabrikasına gönderilerek kauçuklandırılması için ihtiyaç görülen 7 500 liranın ge
çen yıl tahsisatına ilâvesi zaruri görülmüştüd. 

ŞÛRAYI DEVLET REÎSLÎĞÎ 

201 10 Memurlar maaşı : 
Lira 

752 100 Teşkilât Kanununa bağlı cetveldeki kaplro maaşları tutarı 
107 700 4598 sayılı Kanuna göre üst derece maaş ve tazminat alanların farkı 
21 475 1956 malî yılı sonuna kadar üst derece maaşı alacakların farkı; 

881 275 
361 323 Tahsisat karşılığı 

1 242 598 Yekûn 
20 Açık maaşı : 

Geçen yıllarda "bu fasıldan tediyat yapılmamış ve açık maaşı olan. memurumuz da ol
madığı için bu fasla geçen yıla nazaran (5 000) lira noksaniyle (7 500) lira tahsisat 
talebedilmiştir. • 

202 Hizmetliler ücreti : 
A) Makam otomobilini ehliyet ve liyakatle kullanmakta olan şoförün, 250 lira olan 
ücretinin 300 liraya çıkarılması, hizmetin bundan böyle de selâmetle ifası bakımından 
uygun olacağı mütalâa edilmiştir. 
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B) ilâm yazılması gibi hususi dikkat ve itinaya ihtiyaç gösteren yazı işlerinin mat
lup şeraiti haiz olmıyan elemanlarla başarılması kabil değildir. Bugünkü ücretlerle 
kabiliyetli daktilo tedariki mümkün olmadığı gibi, işlerinde az - çok terakki edenler 
hariçte yüksek ücret temini suretiyle işlerinden ayrılmaktadırlar. Devlet Şûrasından 
sâdır olacak kararların vaktinde alâkalılara tebliğinin ve yetişmiş elemanların vazi
felerine bağlanmalarının temini maksadiyle mevcut daktilo ücretlerinin 25 - 50 lira 
arasında artırılması zaruri görülmüştür. 
C) Senelerden beri aynı ücretlerle vazife görmekte bulunan, hademe, dağıtıcı ve 
emsali müstahdemlerin, işe bağlılık ve alâkalarını artırmak ve mehmaemken terfih
lerini sağlıyarak, bunların ücretin azlığını ileri sürerek sık sık ayrılışlarının önüne 
geçebilmek maksadiyle ücretlerine bir miktar zam yapılması teklif edilmiştir. 
Yukarda arz olunan esbaba binaen ve tahsisat karşılığı olarak konulan miktar ile 
birlikte bu fasıldaki tahsisat 1955 yılma nazaran (26 847) lira fazlalık göstermek
tedir. 

206 10 Çocuk zammı : , . 
20 Doğum yardımı : 

Mevcut (19 000) lira aynen konulmuştur. 
Geçen yıllardaki doğum adedine göre mevcut (1 800) liranın ihtiyacı karşılıyabile-
ceği tahmin edilmiştir. 

30 ölüm yardımı : 
Mevcut (3 000) liralık tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Faslın muhafazası için bir lira konmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü" madde siyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. O. 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Teklif olunan maaş ve ücret tutarlarının yüzde beş buçuğu (52 826) liradan iba
rettir. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanunla Devlet Şûrası Reisine ayda 250 lira olarak verilen tahsisatın 
bir yıllık tutarıdır. 

301 10 Kırtasiye : 
Mevcut (6 000) liranın, kırtasiye ihtiyacımızı ancak karşılıyabildiği anlaşıldığın
dan aynen muhafaza edilmiştir. 

20 Döşeme : 
(1 000) lira ile döşeme mubayaa ve teminatı tasarrufla temin edilebilmektedir. 

30 Demirbaş : 
1955 bütçesinde mevcut (2 500) lira aynen teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Malzeme fiyatlarındaki artışlar hesabiyle bu fasla geçen yıla nazaran (1 500) lira 
fazlasiyle tahsisat talebedilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Bu fasılda mevcut tahsisat kifayet etmemekte olduğundan (500) lira fazlasiyle ko
nulmuştur. 
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Basılı kâğıt ve defterler : 
Mevcut (1 500) liralık tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

10 Posta ve telgraf ücretleri : 
Posta ve telgraf ücretlerine yapılan zam dolayısiyle bu fasla (2 000) lira fazlasiyle 
tahsisat konmuştur. 

20 Telefon masrafları : 
Mevcut tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Kira bedeli : 
Karara bağlanan dâva dosyalarının muhafazasında kullanılmakta olan odanın altın
daki beton kirişlerde görülen çatlaklar Nafıa Vekâleti mühendislerine tetkik ettiril
mişti. "Raporda, ani bir tehlike mevcudolnıakla beraber bu mahalle daha fazla ağırlık 
konulmasının mahzuru belirtilmiştir. Devlet Şûrası binasında evrak: mahzeni olacak 
boş bir yer de olmadığından, hariçte dâva dosyalarının muhafazasına elverişli bir 
ardiyenin kiralanması için bu fasla (7 000) lira tahsisat talebedilmiştir. 

Giyecekler : 
1955 bütçesindeki miktarın aynıdır. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Mevcut tahsisat aynen konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Mevcut tahsisat aynen konulmuştur. ^ 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
1955 bütçesindeki miktar aynen teklif edilmiştir. 

11 Reislik otomobili işletme masrafları: 
1955 bütçesindeki miktar aynen teklif edilmiştir. 

12 Reislik otomobili onarma masrafları : 
1955 bütçesindeki miktar aynen teklif edilmiştir. 

10 Satmalma ve abone : 
1956 yılında satmalınacak kitaplarla cilt masrafları için (2 200) liranın kifayet ede
ceği tahmin edilerek bu fasla geçen yıla nazaran (10 000) lira noksaniyle tahsisat ta
lebedilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Uç ayda bir neşredilmekte olan Devlet Şûrası Kararlar dergisinin muntazaman intişa
rını temin için geçen senelerde olduğu gibi (7 800) lira konulmuştur. 

Geçen yıl borçları : 
Faslın muhafazası için bir lira konmuştur. 

10,20 Eski yıllar borçları : 
Faslın muhafazası için bir lira konmuştur. 
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Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçesi geçen seneye nazaran 4 361 121 
lira noksaniyle 13 440 675 lira olarak tesbit edilmiştir. Yapılan tenzillerle zamların taallûk ettiği 
fasıl ve maddeleriyle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. Hizmetin ifasına yeteceği tahmin edilen 
diğer fasıllardaki tahsisat geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Fiilî kadroya göre merkez memurlarının senelik maaş tutarı 417 900 liradır. 6211 sayılı 
Kanun mucibince verilmekte olan üç maaş nispetindeki tahsisata iki maaş nispetinde 
ilâve yapılmış ve bu sebeple geçen seneye nazaran 66 864 lira fazla teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Samimî ve dostane münasebetlerin gelişmesi karşısında Bağdat'ta bir Basın Ataşeliği 
ihdası kararlaştırılmış ve (L) cetvelinde mevkuf bulunan 60 lira maaşlı Basın Ataşeliği 
kadrosu serbest bırakılarak fiilî kadroya alınmıştır. Geçen seneye nazaran fazla teklif 
edilen 55 644 lira, bu kadronun daimî vazife ile ecnebi memleketlerde bulunan memur 
aylıklarına 4991 sayılı Kanuna müsteniden tatbik olunan emsalli maaş tutarı ile memle
ket dahilindeki teşkilâtımız memurlarına ilâve olarak teklif edilen iki maaş nispetinde
ki tahsisatın tutarıdır. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
5392 sayılı Teşkilât Kanunumuzun tatbiki sırasında açıkta kalan memurların maaşları-

% na iki maaş nispetinde yapılan ilâve dolayısiyle 'tahsisatı, geçen yıla nazaran 2 473 
lira fazla teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
3222 sayılı Telsiz Kanununun 5 nci maddesini değiştiren 6566 sayılı Kanun mucibince 
İstanbul'da kurulması kararlaştırılan 1000 Kw. lık radyo istasyonuna ait mukavele 
esasları hazırlanmış ve imza safhasına intikal etmiş bulunmaktadır. Mukavelenin im
zasını mütaakıp inşaatın ikmaline kadar muvakkat bir tesisle derhal yayma başlanı
lacağından bu yayınların ve istasyonun tesis ve işletme muameleleri ile inşaatın ve 
Gümrük Resminden muaf olarak gelecek malzemenin murakabe ve kontrolü ve bunlarla 
ilgili muhabere ve muamelâtın yürütülmesi için beş aded yeni kadro ilâve edilmiş vo 
bir kısım hizmetlilerin terfihi için ücretleri artırılmışlar. 
Geçen seneye nazaran fazla teklif edilen. 153 708 lira, bu kadrolar tutarından, hiz
metlilerin ücretlerine yapılan cüzi zamlardan ve senede verilmekte olan üç aylık 
tahsisatın beşe çıkarılmasından tevellüdetmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Bağdat'da açılacak Basın Ataşeliği için mahallî daktilo, kâtip ve hademe olmak üzere 
üç kadro, umum müdürlüğümüz hesabına İngiltere ve Fransa'da radyo mühendisliği 
tahsil etmekte olan on talebeden dördü tahsillerini ikmal ederek yurda döneceğinden 
bunlar için dört kadro, bütün dünya radyolarında tatbik edilmekte olan ve yayınların 
neşriyattan evvel kontrolünü sağlıyan Teyp sisteminin Ankara radyisunda da tatbikine 
geçilmiş olması dolayısiyle bu sistemin icabettirdiği hizmetlerin ifası için iki kadro, 
radyolarda doğru telâffuzu ve güzel Türkçe'yi hâkim kılabilmek için spikerliğin mes
lek haline getirilmesi zaruri görüldüğünden kaliteli eleman yetiştirilmesi için İstan
bul radyosuna bir aded Başspikerlik kadrosu, şimdiye kadar bir jeneratör uzmanı ile 
idare edilmekte olan İstanbul radyosunun Ümraniye'de bulunan verici istasyonundan 
da devamlısurette çalışmak üzere bir aded jeneratör uzmanı kadrosu, ve merkeze mu-
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vazi olmak üzere İstanbul'da tesis edilecek 1G00 Kw. lık radyo istasyonunun tesis, 
işletme ve yayınlarının murakabe ve kontrolü için sekiz kadro, yayın saatlerinin art
tırılması ve Pazar ve tatil günleri 9 - 22,30 a kadar fasılasız neşriyat yapmasına mevcut 
iki spiker kâfi gelmediğinden İzmir Eadyosuna bir spiker kadrosu, plâk arşivinin çok 
genişlemiş ve birçok plâkların da muayeneden geçirilmeden yayma konulması mahzurlu 
görüldüğünden plâk arşivi ve muayenesi için tzmir Radyosuna iki kadro ilâvesi zaruri 
görülmüştür. 
Bütün bu kadrolar tutarı ile bir kısım hizmetli kadrolarına yapılan cüzi zamların ve 
6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan üç aylık tahsisatın 5 e çıkarılması neticesi, 
geçen yıla nazaran tahsisatı 521 163 lira fazla teklif edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen seneki kadroların aynıdır. Tahsisatın beşe çıkarilmasiyle 269 028 liraya ihtiyaç 
varsa da, açıktan tâyin edilenlere 6211 sayılı Kanun mucibince hizmeti bir seneyi bul
madan tahsisat verilmesine imkân olmadığı cihetle 11 500 lira fazlasiyle 250 000 lira tek
lif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yaplıacak ödemeler : 
Memur ve hizmetli kadrosuna nazaran bu faslın tutarı 142 702 lira tutmakta ise de; me
murlardan bir kısmının müktesep maaşının, almakta olduğu maaştan dûn olması ve kad
ro yerine müktesep hak üzerinden emekli aidatı kesilmesi 130 000 lira ile hizmetin ifa-
edilebileceğini gösterdiğinden geçen yıla nazaran 10 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Döşeme : 
1956 yılında ihtiyacın 4 000 lira ile karşılanacağı tahmin edildiğinden tahsisatı geçen yı
la nazaran 2 000 lira noksan teklif edimistir. 
Demirbaş : 
İhtiyacın 4 000 lira ile temin edileceği tahmin edildiğinden geçen seneye nazaran 1 000 
lira eksik teklif edilmiştir. 
Isıtma : 
Umum Müdürlük işgalinde bulunan bina için tahsis edilen kömür kontenjanına gö
re ihtiyacın 8 000 lira ile temin edileceği anlaşıldığından geçen seneye nazaran tahsi
satı 1 000 lira artırılmıştır. 

Döşeme : 
1956 yılında ihtiyacın 6 000 lira ile ifası mümkün görüldüğünden geçen seneye naza
ran 2 000 lira noksan teklif edilmiştir. 
Demirbaş : 
ihtiyacın 8 000 lira ile temin edileceği tahmin edildiğinden geçen seneye nazaran 
3 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
iş hacminin gün geçtikçe genişlemesi muhabereyi fazlalaştırdığından ve dış memle
ketlerde Umum Müdürlüğümüz neşriyatına karşı artan alâkaya cevap verebilmek üze
re çok miktarda propaganda malzemesi sevkı lâzımgeldiğinden ihtiyacı karşılamak 
üzere 5 000 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Radyolarla Turizm bürolarının yurt içi olduğu kadar yurt dışı muhabereleri de eski 
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senelere nazaran hissedilir derecede artmış olması bu tertibe 2 250 liranın ilâvesini 
zaruri kılmıştır. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Alman sıkı tasarruf tedbirlerine rağmen geçf-m yıl ödeneğinin kâfi gelmiyeceğinin 
sarfiyat seyrine göre tesbit edilmesi ve bilhassa haberlerin radyolarda ayrı ayrı za
manlarda yayınlanmasına bşlanılmış olmasının konuşmayı artırması, birçok müstacel 
ahvalde muhaberatın milletlerarası telefonla yapılması zarureti karşısında geçen yıla 
nazaran 11 000 lira fazla tahsisat talebinde bulunulmuştur. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
İstanbul Basın Temsilciliğinin raydodan ayrılarak Babıâli'ye nakledilmesi, istanbul ve 
tzmir Turizm bürolarına yeni telefon tahsisleri yapılması, radyolarda iş hacminin gün 
geçtikçe genişlemesi, naklen yapılan yayınlara geniş yer verilmesi ve geçen yıl bütçesi 
ile verilen 23 000 liranın senenin altıncı ayında tamamen sarf edilmiş olması, bu yıl 
için 22 000 lira fazla tahsisat talebini icabettirmiştir. 

Giyecekler : 
Müstahdem adedine göre ihtiyacın 25 850 lira ile temin edileceği anlaşıldığından geçen 
seneye nazaran 4 850 lira fazla teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcirahı : 
Kalkınma hareketlerimizin filim ve fotoğrafla tesbiti için filim operatörleri ve fotoğraf
çıların yurdumuzun muhtelif bölgelerine devamlı surette gönderilmesi, turizm işleri ile 
ilgili tetkiklerin yapılması, yurdumuzu ziyarete gelen ecnebilere filim operatörü ve fo
toğrafçı terfiki, ayrıca tzmir, Diyarbakır ve Erzurum'da yeniden kurulmasına başla
nan radyo istasyonlarının inşa ve tesisini devamlı surette kontrol etmek üzere üç inşa
at ve üç elektrik radyo mühendisinin gönderilmesi karşısında geçen seneye nazaran 
25 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcirahı : 
Turizm, televizyon ve radyo programları mevzularında ecnebi memleketlerde tetkikler-
lerde bulunacak üç elemanla yeniden kurulacak radyo istasyonlarında vazife alacak 15 
teknisyenin radyo müesseselerinde radyo istasyonu imal ve fabrika tecrübeleri süzerinde 
incelemeler yapmak üzere altışar ay müddetle Almanya. Fransa vo Avusturya'ya gön
derilmeleri için. geçen yıl tahsisatı 90 000 lira artırılmıştır. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Resmî tatil günleri de dâhil gece ve gündüz günün 24 saatinde ve iki şoför tarafından 
nöbetle çalıştırılan hizmet arabası için verilen tahsisat senenin sekizinci ayında ta
mamen sarf edilmiş bulunduğundan hizmet, münakale suretiyle ifa edilecektir. Ben
zin sarfiyatından başka trafik sigorta bedeli ile altı aydan fazla kullanılmasına im
kân olmıyan İsrail lâstikleri bedeli de bu tertipten ödenmekte olduğundan geçen 
yıl tahsisatına 1 380 lira zammedilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Ekip halinde çalışan teknisiyenlerin gecenin geç ve sabahın erken saatlerinde Ankara 
Radyosuna getirilip götürülmeleri için 1, Etimesgut Verici İstasyonu ile Çakırlar 
Çiftliğindeki Verici İstasyonunda vazife alan ekip halindeki teknisiyenlerin iş mahal
line nakli için 1 ki 2 hizmet arabası, menhollerin tamiri, istasyonlara alman kömürün 
nakli, Riyaseti Cumhur Bandosunun Radyo Evinden Riyaseti Cumhur Köşküne getiri
lip götürülmesi işlerinde çalıştırılan bir acled kamyon olmak üzere Ankara Radyosu 
emrinde üç nakil vasıtası mevcuttur. 
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Ümraniye verici istasyonunda mevcut teknisiyenlerin Üsküdar - Ümraniye arasında 
getirilip götürülmeleri işinde çalıştırılan hizmet arabası ile İstanbul Radyosundaki 
teknisiyenlerin iş mahalline nakli ve imkân oldukça istanbul'a gelen Umum Mü
dürlüğümüz misafirlerinin gezdirilmesi işlerine tahsis edilen hizmet arabası ve röpor
taj işlerinde çalıştırılan röportaj arabası olmak üzere İstanbul Radyosunda.da üç 
nakil vasıtası mevcuttur. 
Bu nakil vasıtalarının benzin sarfiyatı ile trafik sigortası ve lâstik bedellerinin tedi 
ye edilebilmesi için geçen yıla nazaran 9 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

- 32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
1943 senesinde alman ve sık, sık arıza yapan Ankara Radyosundaki kamyonun esaslı 
bir revizyona tâbi tutulması ve Ankara ve İstanbul radyolarında mevcut diğer na
kil vasıtalarının onarma masraflarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 2 000 lira 
fazla teklif edilmiştir. 

310 10 Kırtasiye : 750 
20 Döşeme : 2 000 
30 Demirbaş : 2 000 
40 öteberi masrafları : 1 000 
50 Aydınlatma : 500 
60 Isıtma : 500 
70 Posta, telgraf ve telefon masrafları : 20 000 
80 Kira bedeli : 13 920 
91 Daimî vazife harcırahı : 5 000 
92 Muvakkat vazife harcırahı : 2 000 
99 Propaganda masrafları : 50 000 

Bağdad'da bir basın ataşeliği kurulması kararlaştırıldığından bu maddelere hizala
rında gösterilen miktarda zam yapılması zaruri görülmüştür. 

417 30 Elektrik ve muharrik kuvvet masrafları : 
Bütün dünya radyolarında olduğu gibi Ankara Radyosunda da Teyp sisteminin tat
bikine geçilmiş olması, cereyan masraflarını artırmış bulunduğundan geçen seneye 
nazaran 30 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

40 İşletme ve başka her çeşit masraflar: 
Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarında aynı. zamanda yayınlanan Radyo Gazetesinin 
iyi ve parazitsiz dinlenebilmesi için telefonla naklen yayınma başlanmış ve bu se
beple 'geçen yıl tahsisatı 40 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

451 20 Başka her çeşit yayın masrafları : 
Yurdumuzu tanıtma mevzuunda 1956 yılında neşri derpiş edilen eserlerin kâğıt, kab-
lık, dizgi, cilt, klişe, telif hakkı ve tercüme işlerinin 500 000 lira ile yapılabileceği 
tesbit edildiğinden geçen seneye nazaran 30 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

30 Foto - filim servisi masrafları : 
Foto - filim malzemesi fiyatlarında hariçte % 20-30 nispetinde bir yükselme yapıl
dığı ve bu husustaki talepler de gün geçtikçe artmakta bulunduğu cihetle geçen se
neye nazaran 29 027 lira fazla tahsisat talebedilmiştir. 

601 Ajans tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve masrafları : 
Memleketimizin her sahasında muvaffakiyetle ve süratle kaydedilmekte olan kalkın
ma ve gelişme ile mütenasip bir şekilde teşkilâtlanması, hizmete giren İzmir, Adana 
ve Erzurum şubelerine ilâveten Trabzon ve Diyarbakır şubelerinin tanzim halind* 
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olması, mesailerinden âzami derecede istifade edilmek üzere her vilâyet ve kazada 
bulunan yerli muhabirlere ücret verilmesi, milletlerarası kongre ve konferansların 
akdedildiği isviçre'de daimî bir muhabir bulundurulması, Batı Avrupa merkezlerine 
muhabir gönderilebilmesi, Ankara, istanbul ve izmir'de telemprimör tesisatı kurul
ması ve bu merkezlerle Türkiye'nin telefon bulunan her hangi diğer bir yeri ve dün
yanın telefon ve radyo bulunan her hangi bir mahalli arasında lüzum ve ihtiyaç tak
dirinde işliyecek olan Tele - Foto ve Radyo - Foto şebekesi tesisi masraflarını karşı
lamak üzere geçen yıl tahsisatı 250 000 lira artırılmıştır. 

Yatırımlar 

Radyo istasyonlarında mevcut makine, alet ve malzeme onarımı : 
İstanbul Radyosu için 195(1 yılında getirilmesi zaruri olan 37 aded (9 C21) ve 40 
aded (857 B) redresör lâmbalariyle yedek malzeme, bir Rus gemisi tarafından hasa
ra uğratılan Rumelihisarı Feneri ile Küçüksü arasındaki deniz kablosu, Radyoevi 
ile Rumelihisarı Feneri arasındaki toprakaltı kablosu ve iki aded FM postası yede
ği ve bunların gümrük, nakliye ve sigortası için 700 000 liraya ve Ankara Radyosu 
vericileri için getirilecek yedek malzeme karşılığı 150 000 liraya ihtiyacolduğu tes-
bit edildiğinden tahsisatına 340 000 lira ilâve edilmiştir. 

Motürsüz taşıtlar satmalına karşılığı : 
izmir Radyosu ve Basın Temsilciliği için alınacak iki bisiklet bedeline 350 liranın kâ
fi geleceği anlaşılmış olduğundan 650 lira noksan teklif edilmiştir. 
Nafıa Vekâleti Bütçesine : Tamirat karşılığı : 
Mevcut radyo istasyonları ve lojmanlarının bozulan kısımlarının tamiri için 48 000 
Çakırlar Çiftliği ile Etimesgut Radyo istasyonu arasındaki yolun ve bu yolun iki 
tarafında bulunan müzik ve elektrik kablosunun geçeceği yerlerin tamiri için do 
135 000 lira olmak üzere geçen st-.neye nazaran 600 000 lira noksaniyle 183 000 li
ranın Nafıa Vekâleti bütçesine konulması lüzumlu görülmüştür. 
Maliye Vekâleti Bütçesine : 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmucak taşıtlar kar
şılığı : 
Satmalmacak nakil vasıtaları karşılığı olarak Maliye Vekâleti Bütçesine konulan 
4 000 lira aynen tenzil edilmiştir. * . 
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İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

İstatistik Umum Müdürlüğünün bütçesi, 1955 yılına nazaran (1 259 848) lira noksaniyle tesbit 
edilmiş ve hareket kaydeden bölümlerdeki fazlalıkların sebepleri aşağıda gösterilmiştir: 

F. M. 

.201 10 Merkez memurdan maaşı : 
5629 sayılı Teşkilât Kanununa ekli kadroların senelik tutarı (620 400) liradır. 4598 
sayılı Kanun hükümlerine göre «kadrolar dâhilinde bir veya iki üst derece maaş alan 
memurların almakta 'Oldukları üst derece farıklarının yekûnu (109 200) liradır. 1956 
bütçe yılı içinde bu kanunun tatbiki neticesi verilmesi taibmin edilen üst derece fark
larının yekûnu (17 100) liradır. 
6211 sayılı Kanun gereğince, memurlara verilecek tahsisat karşılığı olimak üzere 
(186 675) lira konulmuştur. Yılda iki maaş tutarındaki tahsisatın karşılığı da 
(119 472) liradır. Bu suretle bu fasıldaki tahsisatın (1 052 847) lira alması icabe-
der. Ancak ücretlere ait 202 sayılı fasılda talebe'dilen fazlalığın kısmi karşılığını teş
kili etmek üzere (45) aded (15) lira aylıklı kadroların (L) cetveline alınması teklif 
edilmiştir. Bu kadroların yrllık tutarı (81 000) lira ve 6211 sayılı Kanun gereğince 
bu kadrolara tekabül eden ta'hsisat yekûnu (20 250) lira, bu defa verilmesi derpiş 
edilen iki maaş tutarındaki tahsisat karşılığı da (12 960) liradır. Böylece ceman 
(114 210) liira tutan 15 lira aylıklı 45 kadronun (L) cetveline alınması sureitiyle bu 
fasılda (1. 052 847) lira yerine (114 210) lira noksaniyle (938 637) lira teklif edil
miştir. 

202 Ücretler : ' 
Bu fasılda teklif edilen tahsisat tutarı (1 865 853) liradır. Geçen yıla nazaran faz
lalık (645 228) liradır. Bunun (220 550) lirası bu yıl veriUme'sd derpiş edilen iki ay
lık tahsisat tutarıdır. Bu miktar indirildikte gecen yıla nazaran fazlalık (424 678) 
liradır. Bu fazlalığın (114 210) lirası yukarda açıklandığı üzere (15) liralık (45) 
maaşlı kadronun (L) cetveline alınması suretiyle karşılanmış bulunmaktadır. Bu 
suretle geçen yıla nazaran hakiki fazlalık (310 468) liradır. Bu fazlalığın sebepleri 
şunlardır : 
1. İstatistik Umum Müdürlüğünün yürürlükte bulunan 5629 sayılı teşkilât Kanu
nuna göre maaşlı kadroları 204 kişiliktir. Bu 204 kadronun 45 adedi ile 15 lira asli 
maaşlı, 42 adedi 20 lira asli maaşlı, 25 adedi de 25 lira asli maaşlıdır. Görülüyor ki, 
204 kişilik bir kadronun 112 si yani % 55,5 u 25 ve daha aşağı derecedeki maaşlı kad
rolardır. Bugünkü şartlar içerisinde dairemiz 15 liralık 45 kadrosuna hiç. memur bula
mamakta, 20, 25 liralık kadrolarına da kısmen talip bulabilmektedir. Bu itibarla İs
tatistik Umum Müdürlüğü, işlerini yürütebilmek üzere maaşlı kadrolarındaki fiilen 
doldurulması mümkün olmıyan boşluğu, ücretli kadrolarla karşılamak zorundadır. 
2. İstatistik Umum Müdürlüğünün iş hacmi yıldan yıla artmaktadır. Zira umum mü
dürlüğün işleri memleketin. umumi iktisadi ve içtimai durumu ile irtibat halindedir. Me
selâ : Memlekette mektep sayısının artışı, millî eğitim istatistikleri tanzimi bakımın
dan İstatistik Umum Müdürlüğünün iş hacminin ve muhabere hacminin artışını intac-
eder. Aynı şekilde dış ticaret hacmmdaki artış, dış ticaret istatistikleri tanzimi bakı
mından otonıatikman İstatistik Umun Müdürlüğünün iş hacmim artırır. 
3. 23 Ekim 1955 te yapılan nüfus sayımının tasnif işlerine başlanacağı tabiîdir. Bu 
sayım da İstatistik Umum Müdürlüğ'inün iş hacmini büyük ölçüde artıracaktır. 
Arz edilen bu sebepler dolayısiyle (D) cetveli daimî ücretli kadrolarına 108 kadro 
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ilâvesi zarureti belirmiştir. Bu suretle ücretler faslından yeni bütçede (645 228) lira
lık bir fazlalık görülmektedir. Fakat bu fazlalığın ancak (310 468) lirası hakiki faz
lalıktan ibarettir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
1955 nüfus sayımı dokümanlarının depolanması, işlenmek üzere Ankara'nın 7 yeri
ne dağılmış bulunan servislere tevzii, işlendikten sonra servislerden toplanması gi
bi munzam hizmetler, geçici mahiyette olmak üzere bir miktar hizmetlinin istihdamı
nı icabettirmektedir. İstenilen ödenek bu hizmetin karşılığıdır. Ve geçen yıla naza
ran (8 750) lira eksik olarak teklif edilmiştir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
1956 yılında ecnebi mütehassıs celp ve istihdamından vazgeçilmiş olduğundan (14 999) 
liralık tahsisat eksiltilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (ü) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
ve 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince T. O. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret bölümlerindeki ödeneklere uygun olarak (16 253) lira fazlasiyle tek
lif olunmuştur. 

Döşeme : 
Bu maddeye, günün fiyat şartları nazarı itibara alınarak (5 000) lira fazla ödenek 
konulmuştur. 
Demirbaş : 
Bu maddeye, günün fiyat şartları nazarı itibara alınarak (5 000) lira fazla ödenek 
konulmuştur. 
öteberi masrafları : 
Bu maddeye, günün fiyat şartları nazarı itibara alınarak (10 000) lira fazla ödenek 
konulmuştur. 
Aydınlatma : 
Elektrik şebekesinin onarım masrafını karşılamak için bu maddedeki tahsisat (2 000) 
lira fazlasiyle tekilf edilmiştir. 

Posta ve telgraf ücretleri : 
Bu maddeye, iş hacminin gerektirdiği hem artan muhabere ve hem de posta ve tel
graf ücretlerine yapılan zamlar nazarı itibara alınarak (30 000) lira ilâve edilmiştir. 

Kira bedeli : 
Bu bölüme, geçen seneye nazaran (30 000) lira ilâve edilmiştir. Bu (30 000) lira
nın (15 000) lirası servis ihtiyaçları ve 1955 nüfus sayımının gerektirdiği mekân ih
tiyacı dolayısiyle kiralanacak binaların kira karşılığıdır. Geri kalan (15 000) lirası 
halen isticarımız altında bulunan binaların özel bölümden ödenmekte olan icar be
dellerine tekabül edecektir. Bu itibarla (15 000) liralık bu fazlalık tanıamiyle zahirî 
bir fazlalıktır. Zira hakikatte bu icar bedeli Hazinece ödenmektedir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin .yolluk ve başka masraf
ları : 
Ecnebi mütehassıs celp ve istihdamından sarfınazar edilmiş olduğundan, bu madde
deki tahsisat (4 999) lira noksan teklif edilmiştir. 
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417 Çeşitli anket masrafları : 
1956 yılı içinde evvelce sadece Ankara ve istanbul'da yapılmış olan aile bütçesi an
ketlerinin, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum şehirlerine de teşmil etmek 
bahis mevzuudur. Bu anketler bu şehirler için geçinme endeksi kurabilmek üzere ge
rekli mesnetleri verecektir. İstatistik Umum Müdürlüğü, 1938 den beri bütün vilâyet 
merkezlerinde ve bâzı büyük kaza merkezlerinde perakende fiyat hareketlerini takibet-
mektedir. Derlenmiş olan bıu malûmatı endeks haline getirmek için her maddenin 
aile bütçesi içindeki nispî önemini gösterir malûmata ihtiyaç vardır. Bu malûmat da 
ancak aile bütçesi anketleri ile elde edilebilir. Ayrıca 1955 nüfus sayımı vesilesiyle 
yapılmış olan bina anketi malûmatını kontrol etmek ve tevsi etmek suretiyle mem
lekette mevcut bina servetinin bir envanterini vücuda getirmek bahis mevzuudur. 
Millî gelirin harcanması şekli üzerinde yapılmakta olan araştırmalarda kullanılacak 
olan bu malûmat ekonomik bakımdan olduğu kadar, memleketteki iskân şartlarını 
teferruatiyle aydınlatması itibariyle de sosyal bakımdan ehemmiyetlidir. 

418 Nüfus sayımı masrafları : 
Umumi nüfus sayımı yapılmış olduğundan, geçen yıl bütçemizin bu faslına muhtelif 
maddeler halinde konan (1 500 000) liralık tahsisat tamamen kaldırılmıştır. 

45;î 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası İstatistik Enstitüsüne borcumuz ödenmiş olduğundan, bu tahsisat geçen 
yıla nazaran (1 000) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

476 10 Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları : 
1956 yılı içinde istatistik kursu açılmıyacağmdan, bu maddedeki (1 000) liralık tah
sisat tamamen kaldırılmıştır. 

20 Orta - Doğu ve Akdeniz Memleketleri Zirai İstatistikler Eğitim Merkezi genel gi
derleri : 
Bu öğretim merkezi, 1956 yılında açılmıyacaktır. Bu sebeple maddedeki (50 000) li
ralık tahsisat tamamen kaldırılmıştır. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar (İstatistik Umum Müdürlüğü binası inşaatı - Nafıa 
Vekâleti bütçesine aktarılacaktır.) 
Projeler hazırlanmış olmakla beraber henüz tekemmül etmediğinden bu zaruretle in
şaat mütaakıp seneye bırakılmış ve (500 000) liranın tasarruf edilmesi imkânı hâsıl 
olmuştur. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
276 600 3127 ve 4256 sayılı teşkilât kanunlarına bağlı merkez fiilî kadrolarının bir 

yıllık tutarı. 
Geçmiş yıllarda bir ve iki üst derece alanların maaş farkı. 
1956 yılında verilmekte olan % 25 tahsisat tutarı. 
(L) cetvelinden çıkarılan iki aded 60 liralık kadro tutarı. 
1956 yılında üst dereceye yükseleceklerin terfi maaşı farkı tutarı. 
1956 yılında verilecek % 16 iki maaş tahsisat tutarı. 

457 051 B*u maddedeki 73 801 lira fazlalık: 3127 sayılı Teşkilât Kanunu ile 5411 sa
yılı Dünya Meteoroloji Teşkilât Kanununun ve NATO icaplarına göre geliş
mekte bulunan merkez teşkilâtının iş hacminin artması dolayısiyle (L) 
cetvelinden çıkarılan iki aded 60 lira maaşlı kadronun fiilî kadroya alın-

30 000 
76 650 
12 000 
9 
51 

938 
863 
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ması için 12 000 lira ve 1956 yılında bir üst dereceye yükseleceklere veri
lecek maaş farkı için 9 938 lira ile, 1956 yılında verilecek iki maaş ikrami
ye için de 51 863 liranın ilâvesinden ibarettir. 

Vilâyetler memurları maaşı : 
787 200 3127 ve 4256 sayılı teşkilât kanunlarına bağlı vilâyetler fiilî kadrolarının 

bir yıllık tutarı. 
114 825 Geçmiş yıllarda bir ve iki üst derece alanların maaş farkı tutarı. 
225 506 1956 yılında verilmekte olan % 25 tahsisat tutarı. 

46 500 (L) cetvelinden çıkarılan iki aded 80 liralık ve 10 aded 25 liralık kadro 
tutarı. 

44 157 1956 yılında üst dereceye yükseleceklerin terfi maaşı farkı tutarı. 
155 927 1956 yılında verilecek % 16 iki maaş ikramiye tutan. 

1 374 115 

Bu maddedeki 246 584 lira fazlalık 3127 ve 5411 sayılı kanunlarla ve NATO icapla
rına göre inkişaf eden taşra meteoroloji teşkilâtında kâfi gelmiyen kadroların ikmali 
ve yeniden açılmış meteoroloji istasyonlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere (L) 
cetvelinden çıkarılan iki aded 80 liralık Meteoroloji Müdürü ile 10 aded 25 liralık asis
tan kadrolarının fiilî kadroya alınması için 46 500, ve 1956 yılında bir üst dereceye yük
seleceklere verilecek maaş farkı için 44 157 lira ile 1956 yılında verilecek iki maaş ik
ramiye için 155 927 liranın ilâvesinden ibarettir. 
Merkez memurları açık maaşı : 
Maddenin muhafazası için bir lira konmuştur. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Maddenin muhafazası için bir lira konmuştur. 

Merkez hizmetliler ücreti : 
Bütçeye bağlı merkez (D) cetvelindeki hizmetli kadrosunun bir yıllık tutarı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 
Bu maddedeki 79 971 lira fazlalık yeniden açılan Karakuş alıcı ve verici telsiz istasyo
nu ile telekomünikasyon tamir atelyesinde çalıştırılmak üzere 5 aded 350 lira ücretli tel
siz makinisti ile merkezde yeniden kurulan deniz meteoroloji ve kontrol analiz ve uzun 
istidlal servislerinde çalıştırılmak üzere 5 aded 300 lira ücretli rasat memurunun alın
ması için 48 750 lira ile (D) cetvelinde bulunan 3 aded 75 lira ücretli müstahdeminin 
ücretinin 100 liraya çıkarılması için 1 125 lira ve 1956 yılında verilecek iki aylık üc
ret ikramiye için 30 096 liranın ilâvesinden, ibarettir. 
Vilâyetler hizmetliler ücreti : 
Bütçeye bağlı vilâyetler (D) cetvelindeki hizmetli kadrosunun bir yıllık tutarı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 
Bu maddedeki 458 451 lira fazlalık 3127 ve 5411 sayılı kanunlarla NATO icaplarına 
göre meteoroloji hizmetlerinin inkişafı karşısında daha rasyonel bir çalışmayı sağ
lamak maksadiyle çalışmakta olna ve yeniden kurulmuş ve kurulacak olan taşra 
meteoroloji istasyonlarının telekominikasyon ve klima hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 
5 aded 350 lira, 10 aded 300 lira, 10 aded 250 lira ücretli telsiz ve rasat memuru ile 
Karayolları ve Su İşleri, Elektrik Etüd idaresi Umum müdürlükleri ile yapılan an
laşma gereğince açılmasına zaruret görülen 500 yağış istasyonuna mukabil bu yılda 
50 aded açılacak yağış istasyonu için 100 lira ücretli memurun alınması için 183 750 
ve (D) cetvelinde bulunan 251 aded memur ve müstahdeminin 75 liralık aylık ücreti-
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nin 100 liraya çıkarılması için 94 125 lira ile 1956 yılında verilecek iki aylık ücret 
ikramiyesi için 180 576 liranın ilâvesinden ibarettir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
İnkişaf eden dünya meteoroloji ilminin, yurdumuzda tatbikatında, buna muvazi de
ğere yükselmesi ve mevcut personelin bilgi ve iktidarlarının yükseltilmesi için açılan 
kurslarda öğretmenlik yapmak ve lüzumlu teknik çalışmaları göstererek faydalanmak 
maksadiyle, Amerikan teknik yardımından 1954 yılında getirtilmiş bulunan iki mete
oroloji uzmanından birisinin bir yıllık ücret tutarından ibarettir. Bu maddedeki 
18 000 lira noksanlık bir uzmanın memleketine dönüşü dolayısiyle tenzil edilmiştir. 

208 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Kadrolarda mevcut memurların, zam almaya müstahak çocuk adedi ile 1956 yılında 
doğması muhtemel çocuk adedi de göz önünde tutularak 600 lira fazlasiyle 10 200 liri* 
teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Halen mevcut ve 1956 yılında doğması muhtemel çocuk adedi de göz önünde tutu
larak 4 000 lira fazlasiyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince vukuu muhtemel doğumlar dolayısiyle yapılacak yar
dımları karşılamak üzere, geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince vukuu muhtemel doğumlar dolayısiyle yapılacak yar
dımları karşılamak üzere 2 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları Ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ölüm yardımı karşılığı olarak geçen yı
lın aynı teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı . 
4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ölüm yardımı karşılığı olarak geçen yı
lın aynı teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince rakımı 1 500 den yüksek mahallerde bulunan memurla
ra ödenmekte olan yakacak zammı geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Faslın muhafazası için bir lira konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaşlı ve ücretli kadrolar tutarı ile giriş ve terfi farkları karşılığı nazarı itibara 
alınarak % 5,5 üzerinden hesaba göre 19 638 lira fazlasiyle 143 847 lira teklif edilmiş
tir. 

301 Merkez daireleri büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Umum Müdürlük merkez daireleriyle analiz ve kontrol, uzun istidlal ve deniz büro
larının bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edil-
migür. 
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20 Döşeme : 
Merkez dairelerinde mevcut döşemelerin onarımları ve yeniden kurulan servislerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Merkez dairelerinde meveut demirbaşların onarımlariyle yeniden alınacak yazı, cet
vel ve hesap makinesi için geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

40 öteberi : 
Umum müdürlük merkez binası ve müştemilâtının bir yıllık su bedeli ile temizlik 
malzemesinin satmalmması için 2 000 lira fazlasiyle 7 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Umum müdürlük merkez binası ve müştemilâtının bir yıllık elektrik sarfiyat bede
lini karşılamak ve lüzumlu aydınlatma malzemelerinin satmalmması için geçen yıl 
tahsisatı kâfi gelmediğinden 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Umum müdürlük merkez binası ve müştemilâtı kaloriferlerinin kömür masraflarını 
karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Vilâyetler büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Büyüklü küçüklü 356 ya yükselen meteoroloji istasyonlarının kırtasiye ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere geçen yılın aynı olarak 12 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Her gün artan meteoroloji istasyonlarının döşeme ihtiyaçlarını karşılamak ve meveut 
döşemelerin onarımlarının yapılması için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
İstasyonlarda meveut demirbaşların onarımlarının yapılması ve yeniden alınacak ya
zı, cetvel ve hesap makineleri için geçen yılm aynı olarak teklif edilmiştir. 

40 Öteberi : 
Yeniden açılacak istasyonlarla miktarı 356 ya yükselen meteoroloji istasyonlarının1 bir 
yıllık su sarfiyat bedelleriyle (R) formülündeki temizlik malzeme masraflarını karşı
lamak üzere 2 500 lira ilâvesiyle 12 500 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
(heceli gündüzlü çalışmakta olan meteoroloji istasyonlarının elektrik, gaz, ampul mas
raflarını karşılamak üzere geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Halen açılmış ve açılacak olan, gece gündüz çalışan meteoroloji istasyonlarının kö
mür, odun ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatı da kâfi gelmediğinden 
5 000 lira ilâvesiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
inkişaf etmekte ve adedleri artmakta olan meteoroloji istasyonlarının idari ve tek
nik ıbasıiı kâğıt ve defterleriyle lüzumlu cetvel ve rasat vesaiklerinin bir kısmınm tab-
ettirihnesi için geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücretleri : 
11 Merkez posta, telgraf ücretleri : 

Posta ve telgraf ücretlerine yapılan zammın karşılanması için 1 000 lira fazlasiyle 
5 000 lira teklif edilmiştir. 
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12 Vilâyetler posta, telgraf ücretleri : 
Meteoroloji istasyonlarının rasat ve yağış telgraflariyle, sinoptik istasyonlarda her 
gün üç saatte bir çekilen telgraf ve. muhaberat masraflarını ve posta telgraf ücret
lerine yapılan zamları karşılamak üzere 10 000 lira ilâvesiyle 130 000 lira teklif edil
miştir. 

21 Merkez telefon ücretleri : 
Merkez analiz bürosunda, yapılan anlaşmalar gereğince her gün verilmekte olan tels-
fon istidlalleri masraflarım ve yapılan zamları karşılamak üzere 3 000 lira ilâvesiyle 
10 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon ücretleri : 
Vilâyetler Meteoroloji istasyonlarında mevcut 88 telefonun, günlük klima ve sinoptik 
(Don, su taşması, fırtına) ihbarları için merkeze yapılan muhabere masraflarını ve 
yapılan zamları karşılamak üzere 5 000 lira ilâvesiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Kira bedeli : 
11 Merkez : 

Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 
12 Vilâyetler : 

Vilâyetlerde kira ile tutulmuş olan meteoroloji istasyonlarının senelik kira masrafları 
karşılığı olarak (6570 sayılı Kanunla yapılan zamlar dâhil olmak üzere) geçen senenin 
aynı teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Merkez (D) cetvelindeki 16 müstahdemin bir yıllık elbise ve ayakkabı masrafları kar
şılığı olarak 2 600 lira teklif edilmiştir. Geçen yıl palto verildiğinden 1 000 lira dü
şülmüştür. 

Harcırahlar : 
10 Daimî vazife harcırahı : 

Yeniden açılacak istasyonlara ve münhal vukuunda yapılacak tâyinlerde ve görüle
cek idari ve teknik lüzuma binaen nakledilecek memurların zatî ve aile harcırah mas
raflarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Meteoroloji istasyonlarının idari ve teknik işlerinin kontrol, tetkik ve murakabeleri
nin yapılması ve arıza yapan istasyon tesislerinin onarımı ve ıslahı, istasyonlarda 
kurulacak tesislerin kurulması için gönderilecek personelin harcırah masraflarını kar
şılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Amerikan teknik yardımından getirtilmiş bulunan bir meteoroloji uzmanının memle
ket dâhilinde yapacakları tedrisat tatbikatlarmdaki zaruri yolluk ve masrafları kar
şılığı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. Memleketine dönen bir uzmanın yol masraf
ları karşılığı 10 000 lira düşülmüştür. 

Tedavi masrafları ve harcırahları : 
11 Merkez : 
12 Vilâyetler : 

Meteoroloji teşkilâtı idari ve teknik servislerinde geceli gündüzlü çalışan personelin 
hastalandıklarında 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi masraflarını karşılamak üzere 
geçen yılın aynı olarak merkez için 3 000, vilâyetler için 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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Taşıt masrafları : 
Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkezde mevcut bir vasıtanın yıllık işletme masrafları karşılığı olarak geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 
Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Merkezde mevcut bir vasıtanın onarım masrafları karşılığı olarak geçen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 
Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtında mevcut ve çalıştırılmakta olan motorlu taşıtların bir yıllık iş
letme masrafları karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Vilâyetler' taşıtları onarma masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtında mevcut motorlu taşıtların onarma masrafları karşılığı olarak 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

İşletme umumi masrafları : 
Meteoroloji istasyonlarının ve beynelmilel anlaşmalar gereğince kurulmuş olan si-
noptik istasyonlar, Karakuş tepesi millî ve milletlerarası, merkez verici telsiz istas
yonunun telekomünikasyon ilâve tesisleriyle, işletme ve her türlü masraflarını ve as
kerî manevra ve tatbikatlara iştirak eden seyyar meteoroloji istasyonlarının işletme 
masraflarını karşılamak üzere gecen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Teknik üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar : 
Meteoroloji hizmetlerinin inkişaf ve gelişmesi karşısında yüksek tahsili ve teknik bil
giye sahip personele fazlasiyle duyulan ihtiyaç karşısında ve milletlerarası gelişmele
re cevap verecek ve memleket iktisadi kalkınmasında yararlı bir meteoroloji desteği 
sağlıyabilecek bir hale getirilmesi maksadiyle, teknik üniversite meteoroloji kolun
da yetiştirilmekte olan ve birinci, ikinci sınıflarında bulunan 30 öğrencinin bir yıllık 
burs ücretleriyle fakülte harçları ve atelye masraflarını karşılamak üzere 13 225 lira 
ilâvesiyle 52 125 lira teklif edilmiştir. 

Yayın masrafları : '"' . - - : - ; - - • - , ' 
Satınalma ve abone : 
Teknik teşkilâtımız için yerli ve yabancı dillerde yayınlanan eserleri, kitapları, ga
zete ve literatür ve dokümanları satmalmak ve abone bedellerini karşılamak üzere 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Başka her çeşit masraflar : 
Umum Müdürlük teşkilâtının her gün artan yayın işlerini ve meteoroloji aylık, yıl
lık bültenleriyle meteoroloji kılavuzunun ve Türkiye rüzgârları ve yağış istatistikle
rinin masraflarım karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Staj masrafları : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin hareırah-
lariyle başka her çeşit masrafları : 
Dünya meteoroloji tekniğinden faydalanmak ve elemanlarımızı yeni meteoroloji bil
gisiyle teçhiz etmek ve pratik gelişmeleri mahallinde müşahede ederek memleketi
mizde tatbikatlarını sağlamak maksadiyle gönderilmiş ve gönderilecek olan personelin 
harcırahlariyle maaş farklarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere staj için gönderilecekle
rin harcırah ve masrafları : 
Teknik yardımdan Amerika'ya gönderilecek personelin gidiş ve dönüş harcirahlarını kar
şılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Kurum ve derneklere katılma payı : 
5411 sayılı Kanuna göre Dünya Meteoroloji Teşkilâtının bir üyesi bulunmamız hasebiyle 
bu teşkilâta ödenecek katılma payı aidatı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcirah ve masrafları : 
5411 sayılı Kanunla Dünya Meteoroloji Teşkilâtının üyesi olmak sıfatiyle her yıl yapıl
makta olan toplantılarına iştirak edecek personelin harcirahlarını karşılamak üzere 6 500 
lira teklif edilmiş ve 8 500 lira düşülmüştür. 
Milletlerarası meteoroloji teşkilâtının İstanbul'da yapacağı kongre masrafları : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları : 
Daimî surette inkişaf eden meteoroloji bilgisinin, teknik memurlara öğretilmek ve göste
rilmek maksadiyle hariçten getirilen meteoroloji uzmanlarının açacağı kurslara iştira!: 
edecek personelin kurs yevmiyeleriyle gidiş ve dönüş harcirahlarını karşılamak üzere 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Sene içinde her hangi bir sebeple ödenmemiş olup düyuna kalmış istihkakların tediyesi 
için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Eski yıllar borçları : ' ' 
1951 -1954 yılları borçarı : 
1928 - 1950 yılları borçları : 
Senesi içinde ödenmemiş olup düyuna kalmış borçlar karşılığı olarak 10 ncıı maddeye 
2 250 ve 20 nci maddeye 800 lira konmuştur. 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Halen mevcut taşra meteoroloji istasyonlarının lüzumlu ve zaruri onarımları masrafla
rı karşılığı olarak 20 000 lira noksan iyi e 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Mevcut malkdııe, alet ve mallzeme onarımı : 
Daimî surette bakıma muhtaç merkez ve taşra istasyonlarında mevcut makine alet ve 
malzemelerinin bozulması halinde onarımları yapılmak üzere geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

Meteoroloji istasyonları yapı masrafları : 
Merkez grajının noksan kalan inşaatının ikmali için 60 000 lira teklif edilmiş ve 
140 000 lira düşülmüştür. 

Satmalmacaik makine, alet ve malzemeler : 
Merkez ve taşra teşkilâtımızda bulunan meteoroloji istasyonlarımızın klima ve sinop-
tik rasatların yapılmasında kullanılacak olan lüzumlu civalı ve diğer çeşitli rasat alet 
ve malzemelerinin bir kısmının alınması için 50 000 lira teklif edilmiş 25 000 lira 
düşülmüştür. 
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Motorsuz taşıtlar satınaJlıma karşılığı : 
Faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalınaeaik motörllü taşıtlar karşılığı (Maliye Vekâleti 
bütçesine) : 
Bu yıl motorlu vasıta satına'lınmıyaeağından 32 999 lira düşülmüş, maddenin muhafası 
için 1 lira konulmuştur. 

DİYANET ÎŞLERİ REÎSLÎĞÎ 

Fazlası F. M. Beyanı 

35 881 201 11 Merkez memurları maaşı : 
212 700 5634 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı merke:' 

kadrosu yıllık tutarı. 
11-400 4598 sayılı Kanuna göre verilen bir ve iki üst 

derece farkı 

224 100 Yekûn 
91 881 6211 sayılı Kanuna göre verilecek beş aylık tah

sisat (% 41 hesabiyle) 

315 981 Yekûn 1956 yılı teklifi 
280 100 1955 yılı tahsisatı 

35 88.1 Fazlası 

S01 484 12 Vilâyetler memurları maaşı : 
4 190 100 5634, 6321, 6324, 6325 ve 6465 sayılı kanunlara 

bağlı vilâyetler teşkilâtı kadrosu yıllık tutarı 
1 830 000 Bu kadrolardan 1956 yılında (L) cetveline alı

nanların yıllık tutarı 

2 360 100 Fiilî kadro yılık tutarı 
180 000 4593 sayılı Kanun mucibince bir ve iki üst de 

rece alanlar farkı, 
372 300 (D) cetvelindeki maaşlı kadrolar yıllık tutarı 

2 912 400 Yekûn 
1 194 081 6211 sayılı Kanunla verilecek beş aylık tahsi

sat (% 41 hesabiyle) 

4 106 484 1956 yılı teklifi 
3 605 000 1955 yılı tahsisatı 

501 484 Fazlası 
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21 Merkez memurları açık maaşı : 
Maddenin muhafazası için geçen yıl olduğu gi
bi bir lira aynen teklif olunmuştur. 

1 000 22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
İhtiyaca kâfi geleceğinden bin lira noksaniyle 
l 500 lira teklif olunmuştur. 

30 Müstehikkini ilmiye maaşı ve fevkalâde tahsi
satı : 
Geçen yıl tahsisatı olan 10 000 lira aynen tek
lif olunmuştur. 

20 877 202 11 Merkez hizmetlileri ücreti: 
50 700 1955 kadrosuna göre tutarı 

9 000 Ücretlerine birer derece zam yapılan 26 hizmet
linin fark ücreti 

220 206 

1 800 804 

• 

84 177 
68 300 

20 877 
12 

635 10ü 
84 000 

719 100 
294 831 

1 013 931 
793 725 

22ü 206 
13 

7 289 400 
,_. 225 000 

225 000 

7 739 400 
3 173 154 

10 912 554 
9 111 750 

59 700 Yekûn 
24 477 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek beş ay

lık tahsisat (% 41 hesabiyle) 

1956 yılı teklifi 
1955 yılı tahsisatı 

Fazlası 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1955 yılı kadrosuna göre tutarı 
Mevcut hizmetlilerden 280 adedinin ücretlerine 
birer derece zam yapılmasından 
Yekûn 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek beş aylık 
tahsisat (% 41 hesabiyle) 
1956 yılı teklifi 
1955 yılı tahsisatı 

Fazlası 
Hayrat hademesi ücreti : 
1955 yılı kadrosuna göre yıllık tutarı 
75 lira aylık ücretli 250 aded kadro ilâvesinden 
250 aded 100 liralık ve 500 aded 75 liralık kad
roların birer derece yükseltilmesinden 
Yekûn 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek beş ay
lık tahsisat tutarı (% 41 hesabiyle) 
1956 yılı teklifi 
1955 yılı tahsisatı 

1 800 804 Fazlası 
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4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar : 
Merkez memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Merkez memurları doğum yardımı : 
Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Merkez memurları ölüm yardımı : ' 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Yakacak zammı : 
Geçen yıl (bütçesine mevzu tahsisatın ihtiyacı 
karşılıyacağı anlaşıldığından aynen teklif olun
muştur. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı : 
Faslın muhafazası için geçen yıl olduğu gibi bir 
lira teklif olunmuştur. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D*) 
fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yatırılacak ödemeler : 
Birer derece terfi eden bir kısım ücretlinin ter
fi farkına tekabül eden miktarda gerekli tahsisa
tı konulmuştur. 
Temsil tahsisatı : 
Geçen yıl bütçesi tahsisatı olan 3 000 lira aynen 
teklif olunmuştur. 
Merkez daireleri büro masrafları : 
Kırtasiye : 
İhtiyacı karşılıyacağmdan geçen yıl tahsisatı 
olan 2 200 lira aynen teklif olunmuştur. 
Döşeme : 
İhtiyacı karşılıyacağmdan 1 000 lira noksaniy-
le 2 000 lira teklif olunmuştur. 
Demirbaş : 
İhtiyacı karşılıyacağmdan 2 000 lira noksaniy-
le 4 000 lira teklif olunmuştur. 
öteberi masrafları : 
Ihtiyacf karşılıyacağı anlaşıldığından geçen yıl 
tahsisatı olan 2 000 lira aynen teklif olunmuş
tur. 
Aydınlatma : 
İhtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından geçen yıl 
tahsisatı olan 1 200 lira aynen teklif olunmuş
tur. 
Isıtma : 
İhtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından geçen yıl 
tahsisatı olan 5 000 lira aynen teklif olunmuş
tur. 
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Vilâyetler büro masrafları : 
Kırtasiye : 
İhtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından geçen yıl 
tahsisatı olan 7 500 lira aynen teklif olunmuş-, 
tur. 
Döşeme : 
Geçen yıla nazaran 3 000 lira noksaniyle 12 000 
lira teklif olunmuştur. 
Demirbaş : 
Geçen yılan azaran 5 000 lira noksaniyle 15 000 
lira teklif olunmuştur. 
öteberi masrafları : Geçen yıl tahsisatı olan 
30 000 lira aynen teklif olunmuştur. 
Aydınlatma : Geçen yıl tahsisatı olan 95 000 
lira aynen teklif olunmuştur. 
Isıtma : Geçen yıl tahsisatı olan 25 000 lira ay
nan teklif olunmuştur. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
İhtiyaca kâfi geleceğinden 2 000 lira noksaniyle 
bu yıl 8 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Merkez telefon masrafları : 
Vilâyetler telefon masrafları : 
PTT Umum Müdürlüğünce yapılan zamları 
karşılamak üzere mezkûr fasla geçen yıla naza
ran 7 800 lira ilâve olunmuştur. 
Merkez kira bedeli : 
Vilâyetler kira bedeli : 
6570 sayılı Kanunla kiralara yapılan zammı kar
şılamak üzere mezkûr fasla geçen yıla nazaran 
24 000 lira ilâve olunmuştur. 
Giyecekler : 
İmam ve hatiplere 1956 yılı için cübbe yaptırıl
masına âcil zaruret görülmediğinden tenzil edil 
miş ve yalnız merkez müstahdemlerin melbusat 
ihtiyacını karşılıyacak miktarda tahsisat bira* 
kılmıştır. 
Daimî memuriyet harcirahı : 
Muvakkat vazife harcirahı : 
Geçen yıl bu fasla mevzu tahsisat ihtiyacı kar-
şılıyabildiğinden bu yıl da aynen teklif olun
muştur. 
Merkez tedavi masrafları ve harcirahları : 
Vilâyetler tedavi masrafları ve harcirahları : 
Geçen yıl bu fasla mevzu tahsisat ihtiyacı kar
şıladığından bu yıl da aynen teklif olunmuştur. 
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309 11 Riyaset otomobili işletme masraftan : 
1.2 Riyaset atomobili onarma masrafları : 

Geçen yıl bu fasla mevzu tahsisat ihtiyacı karşı
ladığından bu yıl da aynen teklif olunmuştur. 

451 10 Satmalına vo abone : 
20 Başka her çeşit masraflar : 

Geçen yıl tahsisatı ihtiyacı karşıhyacağı anlaşıl
dığından bu yıl da aynen teklif olunmuştur. 

50 999 476 Memur ve hayrat hademesinin kurs masrafları : 
Kursa çağırılacak köy imamlarının kursun deva
mı müddetince yerlerine bakacak kimse bulun
makta zorluk çekileceği anlaşıldığından 1956 yı
lında kurs açılmayıp, kendilerine talimi* mahiyet
te Reislik neşriyatı verilmek suretiyle maksadın 
sağlanacağı mütalâa edildiğinden 50 999 lira ten
zil edilmiş ve faslın muhafazası için bu yıl bir 
lira teklif olunmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
Tahakkuk edecek geçen yıl borçlarını karşılamak 
üzere bu yıl da 1 500 lira olarak aynen teklif 
olunmuştur. 

502 10 1951 - 1954 yılları borçları : 
Tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere geçen 
yıl tahsisatı olan 1 000 lira aynen teklif olun
muştur. 

20 1928 - 1950 yılları borçları : 
İhtiyacı karşılamak üzere geçen yıl tahsisatı olan 
1 000 lira bu yıl da aynen teklif olunmuştur. 
Buna nazaran : 

2 642 485 1955 yılma nazaran eklenen tahsisat 
153 999 1955 yıhua nazaran düşülen tahsisat 

2 488 486 1955 yılma nazaran bütçeye yeniden ilâvesi gere
ken tahsisat fazlasiyle 

15 225 497 1955 vılı tahsisatı 

17 713 983 Hra olarak teklif olunmuştur. 
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1956 yılı teklif bütçesi, (L) cetvelinden çıkarılan tapula
ma mmurları kadrolarına ait tahsisatla bu memurlara kanunen verilmesi icabeden tazminat gün
deliklerinin ilâvesinden dolayı ve diğer ihtiyaçlar da nazara alınarak 1955 bütçesine nazaran yatı
rımlar dâhil 3 344 790 lira fazlasiyle 29 504 968 lira olarak hazırlanmıştır. 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Arazi kadastrosu ölçü işlerinin fotoğrametrik usullerle yapılması takarrür, etmiş oldu
ğundan 6587 sayılı Kanunla merkez kadrolarında bu ameliyenin istilzam eylediği şekil
de tadilât yapıldığı gibi bir kısım kadroların da vilâyetlere nakil edilmiş olmasından 
dolayı bu maddeden 1 067 981 lira tenzil edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
6587 sayılı Kanunla merkezden vilâyetler memurları kadrosuna nakil edilmiş bulunan 
403 memurun maaşlarına verilmek üzere 1 048 500 ve (L) cetvelinden çıkarılan 50 aded 
tapulama memurunun maaşları için 105 000 ve üst derece maaşa terfi eden ve edecek 
olan memurların maaş farklarının ödenebilmesini teminen 121 475 ve tahsisatların be
şe iblâğı dolayısiyle de 1 919 832 lira ki ceman bu maddeye 3 194 807 liranın zammına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 

39 Merkez hizmetlisi ücretine 25 er lira zam ile hizmetlilere verilecek tahsisatın beşe 
iblâğ edilmesinden dolayı 202 nci faslın 11 nci merkez hizmetlileri maddesine 25 137 
ve 12 nci vilâyetler hizmetlileri maddesine 100 128 lira ki bu fasla ceman 125 265 lira 
zamolunmuştur. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 

Merkez ve vilâyetler geçici hizmetlilerine verilecek tahsisatın beşe iblâğ edilmesinden 
dolayı 203 ncü faslın 11 nci maddesine 37 154 ve 12 nci maddesine 45 789 lira ki ce
man bu fasla 82 943 liranın zammı lâzımgelmiştir. 

206 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 

Gerek tahsisatın kifayet etmemesinden ve gerekse (L) cetvelinden çıkarılan 50 me
murun çocuk zamlarının ödenebilmesini teminen 206 nci faslın 12 nci vilâyetler me
murları çocuk zammı maddesine 50 000, 22 nci vilâyetler memurları doğum yardımı 
maddesine 2 500 lira ki ceman bu fasla 52 500 lira zammolunmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli sandığına yapılacak ölçmeler : 
Maaş ve ücret tertiplerine konan (tahsisat hariç) ödeneklerin yüzde beş buçuğu ola
rak 1955 bütçesine nazaran bu fasla 17 527 lira zamolunmuştur. 

301 40 Merkez öteberi masrafları : 
50 Merkez aydınlatma : 
60 Merkez ısıtma : 

6587 sayılı Kanunla kurulan ve mütaaddit şubeleri kapsıyaıı fotoğrametri merkez 
teşkilâtının öteberi ihtiyacını temin maksadiyle 40 neı öteberi masrafları maddesine 
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2 250, 50 nci aydınlatma maddesine 675 ve 60 ncı ısıtma maddesine 1 100 lira ki, 
ceman bu fasla 4 025 lira zamolunmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Görülen lüzum üzerine tapulama mıntakaları artırılmış ve halen 132 mmtakada faa
liyete geçilmiş olduğundan bu fasla 70 000 lira zam mecburiyetinde kalınmıştır. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
21 Merkez telefon masrafları : 
22 Vilâyetler telefon masrafları : 

Tapulama sahası genişlemiş olduğu gibi 1956 yılında daha da tevsi olunacağından ve 
posta ücretlerinde de tebeddül vukua gelmiş bulunmasından teşkilâtla muhabere ve mü-
faâleme edilebilmesini teminen 304 ncü faslın 11 nci merkez posta ve telgraf ücretleri 
maddesine 20 000, 12 nci vilâyetler posta ve telgraf ücretleri maddesine 35 000, 21 
nci merkez telefon masrafları maddesine 5 000, 22 nci vilâyetler telefon masrafları 
maddesine 6 500 lira ki, ceman bu fasla 66 500 lira zammolunmuştur. 

305 11 Merkez kira : 
12 Vilâyetler kira : 

Arazi Kadastrosu ve Potoğrametri Dairesi için merkezde bir bina icarı zarureti hâsıl 
olmuş ve yapılan soruşturmadan bu daire memurlarını ve tesislerini istiabedebilecek 
'kârgir bir binanın ancak senevi 80 000 lira bedelle kiralanabileceği anlaşılmış olduğun
dan 305 nci fasılda yeniden açılan 11 nci maddeye 80 000 ve tevsian teşkil olunan ve 
edilecek olan tapulama müdürlüklerine ve hâkimliklerine daire temin edilebilmesi için 
de 12 nci vilâyetler kirası maddesine 50 000 lira ki, ceman bu fasla 130 000 lira zaın-
medilmiştir. 

307 70 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek tazminat gündelikleri ile tapula
ma ve kadastro işlerinde kullanılacakların muvakkat vazife harcırahları : 
1955 yılı Bütçe Kanunu ile tazminat gündeliklerinin artırılmış olmasından dolayı ve 
mevcuda ilâveten 1956 yılında (L) cetvelinden çıkarılan 50 tapulama memuruna da 
tazminat gündeliği ödenebilmesmi teminen bu maddeye 283 980 liranın zammı lâzım-
gelmiştir. 

418 Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları : 
(L) cetvelinden çıkarılan kadrolarla tevsi olunan tapulama ekipleri nezdindc kanu
nen bulunmaları icabeden muhtar ve bilir kişilerle amelelerin gündeliklerinin öde-
nebilmesini ve 6383 sayılı Kanun gereğince uçuş yapacak elemanlara tazminat verile-
bilmesini ve memurların yaşamalarını ve çalışmalarını kolaylaştırmak için 5602 sayılı 
Kanuna göre verilmesi lâzımgelen eşyanın mubayaasını teminen ve fotoğrametri 
uçaklarının işletme ve onarma masrafları da nazara alınarak bu fasla 600 000 lira 
zammedilmiştir. 

451 20 Başka her çeşit masraflar : 
Havadan alınacak fotoğraflar için gerekli filim, kâğıt ve sair malzemenin ambar 
mevcudu nazara alınarak 1956 bütçe yılında 200 000 liralık ödenekle temin ve ida
resi mümkün görüldüğünden bu maddeden 50 000 lira tenzil edilmiştir. 

711 Makine, alet ve malzeme onarımı : 
Fennî aletlerde devamlı kullanma neticesinde vukuagelmiş bulunan arızaların tamir 
edilebilmesi için bu fasla 17 000 lira zammolunmuştur. 
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751 Satmalmacak makine, alet ve malzeme : 
Gerekli diğer alât ihtiyacı önümüzdeki yıllarda temin edilmek ve 1956 bütçe yılı 
içinde Fotoğrametri için mubayaasında katî zaruret görülen yalnız iki aded kıymet
lendirme aleti satmalınmakla iktifa olunmak üzere bu fasıldan 181 775 lira tenzil 
olunmuştur. 

741 10 Yapı işleri ve esaslı onarmalar : (Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü) 
İnşaasma başlanan Tapu ve Kadastro arşiv binasının 1956 bütçe yılında da inşaası-
na devam olunabilmesini teminen bu maddeye mevzu ödenek (Nafıa Vekâleti bütçesi
ne aktarılmak üzere) 1 lira noksaniyle muhafaza edilmiştir. 

TOPRAK VE ÎSKÂN ÎŞLERt UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Toprak ve îskân işleri Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesi 15 320 052 lira âdi ve 2 555 000 
lirası yatırımlı olmak üzere ceman 17 875 052 lira olarak tesbit ve teklif • edilmiştir. Teklif olunan 
bu tahsisatın 1955 yılı bütçesine nazaran noksan veya fazla olmasının sebepleri, taallûk ettikleri ter
tiplerin hizalarında arz ve izah olunmuştur. 

F . M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Merkez maaşlı memurların kadrolarında bir değişiklik olmadığından maaş tahsisatı 
aynıdır. Mevcut 3 aylık ikramiyenin 5 e çıkarılması dolayısiyle 2 aylık ikramiye kar
şılığı olarak 60 600 lira tahsisat ilâvesiyle bu madde 515 100 lira olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler maaşlı memurların kadrolarında bir değişiklik olmadığından maaş tahsisatı 
geçen senenin aynıdır. 
Mevcut 3 aylık ikramiyenin 5 e çıkarılması dolayısiyle 2 aylık ikramiye karşılığı ola
rak 508 250 lira ilâvesiyle bu madde 4 237 250 lira olarak teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Merkez memurları açık aylığı olup geçen yıiki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyetler memurları açık aylığı olup geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
. Merkez hizmetlilerinin tahsisatında geçen seneye nazaran 46 375 liralık bir fazlalık 
vardır. Bu fazlalığın 14 100 lirası uzun yıllardan beri çalışan müstahdeminin bir de
rece terfiini temin için merkez hizmetlileri ücret kadrolarının bâzılarında yapılan bi
rer derece yükseltmenin karşılığıdır. 
Bu suretle husule gelen 14 100 liralık fazla fark, bütçenin diğer fasıllarında, yapılan 
tasarrufla karşılanmaktadır. 
Fazlalığın 32 275 lirası da mevcut 3 ikramiyenin 5 e çıkarılması dolayısiyle 2 aylık ikra
miye karşılığıdır, 
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Bu sebeple 198 000 lira olan merkez hizmetlileri tahsisatı 46 375 lira fazlasiyle 244 375 
lira olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler hizmetlileri tahsisatından geçen seneye nazaran 264 025 lira bir fazlalık mev-
cutur. 
Bu fazlalığın 52 500 lirası, uzun yıllardanberi çalışan müstahdeminin bir derece terfii 
temin için bâzı ücret kadrolarının birer derece yükseltilmesi neticesinde husule gelen 
fazlalıktır. Bu miktar fazlalık bu bütçenin diğer fasıllarında yapılmış olan tasarrufla 
karşılanmıştır. 
Fazlalığın 211 525 lirası ise, mevcut 3 ikramiyenin 5 e çıkarılması dolayısiyle 2 aylık ik
ramiye karşılığıdır. 
Bu suretle 1 422 375 lira olan vilâyetler hizmetlileri ücreti 264 025 lira fazlasiyle 
1 686 400 lira teklif edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Toprak tevzi komisyonlarının teknik elemanlarını yetiştirmek üzere Ankara'da açılmış 
bulunan toprak ve iskân kursu 12 öğretmen kadrosunun karşılığı olup 2 aylık ikramiye 
tahsisatı olarak geçen seneye nazaran 450 lira fazlasiyle 25 200 lira teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez memurlarının çocuk zammı ödeneği geçen seneki gibi 19 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

206 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler memurları çocuk zammı ödeneği geçen seneki gibi 155 000 lira olarak tek
lif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen seneki gibi 3 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
4598/5504 sayılı Kanunla ödenmesi zaruri bulunan doğum yardımı geçen seneki gibi 
20 000 lira olarak aynen teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenmesi icabeden ölüm yardımı geçen seneki gibi 2 000 
lira aynen teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 
Geçen seneki 15 000 lira tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde oturan memurlar için 4178 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi gereğince ödenmekte olan yakacak zammı geçen seneki gibi 10 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen yılki ölenek aynen 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 : 
5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin her ay % 5 nispetinde kesilen 
emekli aidata ve 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince yapılacak ödemeler karşılığı 



— 117 — 
M. 

olarak geçen yıla nazaran ücret kadrolarının bâzılarında yapılan yükseltmeler dola
yısiyle husule gelen 3 663 lira fazla ilâvesiyle emekli keseneği tahsisatı 258 819 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye (Merkez) : 
Muhabere ve muamele şeklinde alman tedbirler dolayısiyle geçen seneki miktarda 
tahsisatla idare mümkün görüldüğünden merkez kırtasiye tahsisatı eskisi gibi 6 000 
lira olarak teklif elilmiştir. 

20 Merkez döşeme : 
Merkez bürolarının döşeme masrafı olarak geçen seneki gibi 500 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : 
Merkez bürolarının demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere geçen seneki gibi 2 500 li
ra tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Merkez ötebir masrafı : 
Merkez teşkilâtının müteferrik masrafları karşılığı olarak geçen seneki gibi 4 000 
lira aynen teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 
Merkez teşkilâtı binasının bir yıllık aydınlatma masrafı olarak geçen seneki gibi 
5 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Merkez teşkilâtının bir senelik ısıtma bedeli olup geçen sene mevcut 6 000 lira tah
sisatla idare edilmiş olduğundan bu sene de aynen 6 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
Vilâyetler toprak tevzi komisyonlarının ve iskân teşkilâtının bir yıllık kırtasiye ihti
yacı karşılığı olarak geçen seneki gibi 28 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Vilâyetler teşkilâtının noksan döşeme eşyasının ikmali için geçen seneki gibi 7 000 
liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
Vilâyetler toprak tevzi komisyonlarının ve iskân teşkilâtının demirbaş eşyasının ik
mali için geçen seneki gibi 40 000 liralık tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafı : 
Mevcut toprak ve iskân teşkilâtiyle 77 toprak komisyonlarının müteferrik masraf
ları ve toprak komisyonlarının arazi belirtme işinde tâyin edilen bilir kişi ücretlerini 
karşılamak üzere geçen seneki gibi 20 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Toprak ve iskân teşkilâtiyle 77 toprak komisyonunun bir yıllık aydınlatma masrafı
nı karşılamak üzere geçen seneki gibi 15 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Vilâyetler ve iskân teşkilâtiyle 77 Toprak Komisyonunun bir yıllık ısıtma masrafını 
karşılamak üzere geçen seneki gibi 37 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Toprak komisyonları ile Toprak ve iskân Teşkilâtının çeşitli evrakı matbua ihtiyacını 
karşılamak üzere geçen seneki gibi 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir, 
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304 11 Merkez posta, telgraf ücreti : 
Merkez teşkilâtının bir senelik posta ve telgraf ücretini karşılamak üzere geçen seneki 
gibi 16 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta, telgraf ücreti : 
Mevcut 77 Toprak Komisyonu ile vilâyetler iskân Teşkilâtının bir senelik PTT mas
raflarını karşılamak üzere geçen seneki gibi 50 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon marsafı : 
Merkez Teşkilâtında mevcut telefonların mükâleme masrafı karşılığı olarak geçen seneki 
gibi 7 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafı : 
Vilâyetler Toprak ve iskân Teşkilâtiyle 77 Toprak Komisyonunun bir senelik mükâleme 
masrafı karşılığı olarak geçen seneki gibi 20 000 lira teklif edilmiştir. 

305 11 Merkez kira : 
Genel Müdürlüğün Yenişehir Ataç sokak 60 No.da kira ile oturduğu binanın bir sene
lik kira karşılığı olarak geçen seneki gibi 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira : 
Mevcut 77 Toprak Komisyonu ile Toprak ve iskân Teşkilâtının mühim bir kısmı hükü
met binasında müsait yer bulunmaması dolayısiyle hariçte kira ile bina tutmak zorun
da kalmaktadırlar. 
1955 bütçesine mevzu 120 000 liralık kira tahsisatı kâfi gelmediğinden, yıl içinde 35 000 
liralık aktarma teklif edilmiştir. 
Bu sebeple fiilen tahakkuk etmiş olar kira bedelini karşılamak üzere bütçemizin diğer 
maddelerinden yaptığımız tasarruftan bu maddeye kira tahsisatı 35 000 lira ekle
mek suretiyle 155 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Merkez teşkilâtında mevcut müstahdeminin giyecek eşya masraflarını karşılamak 
üzere geçen seneki gibi 4 250 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Toprak komisyonlarının ve iskân teşkilâtı memurlarının nakilleri dolayısiyle tahakkuk 
edecek yevmiye ve yol masrafını karşılamak üzere geçen seneki gibi 100 000 lira ay
nen teklif edilmiştir. 

26 Muvakkat vazife harcırahı : 
Toprak tevzi komisyonlarında vazife alan memurlara ve gezici mahkeme salâhiyeti 
verilen hâkim, zabıt kâtibi ve mübaşirlere 4784 sayılı Kanunun 19 ncu ve 6245 sayılı 
Kanunun 50 nci maddelerine tevfikan almakta oldukları maaş, derecelere göre ka
nunen tesbit olunan miktarda her gün için tazminat verilmektedir. 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesi gereğince komisyon hizmetlilerine 
de belediye hudutları haricinde vazife gördükleri zaman zarfında da yevmiye öden
mektedir. 
Umum Müdürlük merkezinin ve vilâyetler teşkilâtının ihtiyacı bulunan muvakkat me
muriyet harcırahları da bu- maddedeki tahsisattan ödenmektedir. Bu duruma göre 
toprak komisyonları memurları ve gezici mahkemeler hâkim ve memurları, komisyon
ların müstahdeminin tazminat ve yevmiyeleri karşılığı olarak ceman 1 590 000 lira 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtı ihtiyacı için 35000 lira iskân teşkilâtı için 75 000 
lira olmak üzere geçici görev yolluğu olarak 1 700 000 lira tahsisat teklif edilmiştir, 
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30 Müfettişler yolluğu : 
Teftiş kadrosuna dâhil müfettişlerin lüzum görülen bölgelerde yapacakları teftiş ve 
tahkik dolayısiyle tahakkuk edecek harcırahlarına karşılık olmak üzere geçen sene ol
duğu gibi 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Toprak ve iskân işleri üzerinde tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek ele
manların harcırahına karşılık olmak üzere geçen seneki gibi 3 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Şimdilik yabancı memleketlerden uzman getirtilemiyeceği cihetle bu bölümde tasarruf 
yapılarak bir lira teklif edilmiştir. 

70 Kurslar muvakkat vazife harcırahı : 
Ankara'da açılan toprak ve iskân' kursuna teşkilâtta vazife gören memurlar ara
sında lise ve muadili tahsil görmüş olanlar kursa iştirak ettirilmektedir. 
Muhtelif vilâyetlerden gelecek olan memurların geliş ve gidiş yol masrafları karşılı
ğı olarak geçen seneki gibi 10 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurları tedavi masrafı : 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan tedavi masrafı geçen seneki gibi 4 000 
lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları tedavi masrafı: 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan tedavi masrafı geçen seneki gibi 15 000 
lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkezde mevcut bir aded hizmet kamyoneti ve bir aded motosikletin işletme mas
rafı olarak geçen seneki gibi 3 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Merkezde mevcut bir aded hizmet kamyoneti ve bir aded motosikletin tamir masra
fı karşılığı olarak geçen seneki gibi 2 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafı : 
Toprak komisyonunda çalışan kamyonetlerin mühim bir kısmı 1946 - 1952 yıllarında 
satmalmmış ve o tarihten itibaren toprak komisyonları emrinde köylerde arazide 
kullanılmaktadır. Köy yollarının arızalı oluşu ve arazide çalışma zorluğu dolayısiylo 
kamyonetlerin akar yakıt sarfiyatı o nispette çok olmaktadır. 
Vasıtaların akar yakıt ihtiyacını karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 230 000 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafı : 
Taşıt işletme masrafında durum açıklandığı üzere eski yıllarda mubayaa edilen kam
yonetler köy yollarının arızalı oluşu ve „ daimî surette arazi üzerinde çalışmaları dola
yısiyle sıkı sık bozulmakta ve arıza yapmaktadır. Yedek parça fiyatları ve tamir be
delleri çok yükselmiş bulunmaktadır. Her tedbire başvurularak en ucuz bir surette 
tamirleri cihetine gidilmektedir. 
Geçen sene olduğu gibi 1956 yılı için de bu maddeye 165 000 lira tahsisatt teklif edil
miştir. 

Hayvan yem bedeli : 
Toprak ve iskân kursunda nakliye işlerinde kullanılan bir çift atın yem masrafı ola
rak geçen seneki gibi 1 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 



11 Toprak işleri taşıma masrafı : 
Mevcut toprak komisyonlarının ihtiyacı için mubayaa edilip komisyonlara gönderilen 
ve bir mahalde işlerini ikmal eden komisyonların eşya ve malzemesinin yeni iş mahal
lerine nakillerini temin için geçen sene olduğu gibi bu yıl da 25 000 lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 

12 iskân işleri taşıma masrafı : 
Halen iskânları yapılmamış olan göçmenlerin iskân bölgelerine kadar nakilleri ücreti 
karşılığı olarak geçen sene bütçesine mevzu 75 000 liradan 25 000 lira noksaniyle 1956 
yılı için 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler : 
4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre toprak komisyonlarında çalışan memur ve 
hizmetlilerin iş elbiseleri ayakkabı gibi giyecek ve yatacak eşyanın temini için geçen 
sene olduğu gibi 100 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

10 iskân yiyecek masrafları : 
Yurdumuza gelen göçmen ve mültecilerin iskânlarına büyük bir hızla devam olunmak
tadır. iskânları yapılmış olan göçmenler müstahsil duruma geçtiklerinden bunlara 
iaşe yardımı yapılmamaktadır. Ancak bâzı vilâyetlerde henüz yeni iskânları yapılımı;; 
ve henüz müstahsil durumuna geçmemiş bir kısım Türkistan'lı göçmenler ile hasta 
ve malûl olan göçmenlerin iaşeleri temin olunmaktadır. 
Bunun için geçen sene mevcut 250 000 lira tahsisattan 35 000 lira tenzilât icrasiyle 
bu sene 215 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 iskân giyecek masrafı : 
Hasta, malûl ve çok fakir olan göçmenlere ve çocuklarına kışın soğuktan müteessir 
olmamaları için en lüzumlu ve zarur giyecek eşyası temin edilerek verilmektedir. 
Bu maksat için geçen sene olduğu gibi bu sene de 10 000 lira tahsisat teklif edilmiştir, 

30 iskân tedavi masrafı : 
Göçmenlerden hastalananların tedavileri memleket hastanelerinde ve dispanserlerindi 
derhal yapılmaktadır. Yabancı memleketlerden hasta olarak gelen birçok göçmenler 
ailece hastanelerimizde tedavi görerek iyileşmişler ve iş hayatına atılmışlardır. 
Ancak hastanelere sevk edilemiyerek mahallinde ayak tedavisi gören bâzı göçmenle* 
rin ilâç bedeli olarak küçük bir tahsisata ihtiyaç görülmektedir. Bu maksatla geçen 
sene olduğu gibi bu sene de 15 000 lira teklif edilmiştir., 

40 Muhacir ve mülteci masrafı : 
Bu maddeye mevzu tahsisatla göçmen evleri inşa ettirilmekte ve bir de göçmen misa
firhanelerinde barındırılan göçmenlerin Kızılay aş ocaklarında yapılan iaşelerinin 
bedeli ödenmektedir. 
1950 yılından itibaren 38 236 aileden 156 970 nüfus göçmen gelmiştir. Bunlardan 
32 661 aileye şehir, kasaba ve köylerde ev inşa ettirilmek suretiyle iskânları yapıl
mıştır. 
1955 yılı zarfında inşasına başlanan 1 802 göçmen evinin mühim bir kısmının inşası 
tamamlanmış olacaktır. Ufak tefek noksanları kalmış olan evler ile malzemesi ha
zırlanmış olan evlerin 1956 yılında ikmali cihetine gidileceği gibi yeni evler de inşa 
olunacaktır. Ayrıca kendileri arsalarını temin etmiş olan göçmenlere de evvelce ol
duğu gibi muayyen miktarda inşaat yardımında bulunulacaktır. 
Göçmen evleri inşaatı emanet suretiyle yaptırılmaktadır. Bu esasa göre inşa edilen 
«vler hem kalite itibariyle çok iyi vasıfta ve hem de emsaline nazaran daha ucuza 
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mal olmaktadır. Halen köylerde yapılan evler vasati olarak 2 200 liraya, şehirdeki 
evler ise 4 000 liraya çıkmaktadır. 
Başka her çeşit masraf : 
Bu maddeye mevzu tahsisat muhtelif îskân işlerine sarf olunmaktadır. 
1. Heyelan, sel baskını ve kaya sukutuna mâruz köylerin başka mahalle nakilleri 
yapılmaktadır. Yardıma muhtaç her aileye 1 000 lira nakdî inşaat yardımında bulu
nulmaktadır. Halen durumları tesbit edilmiş 270 köyle 3 500 hanenin başka mahalle 
nakli icabetmektedir. Bunlardan bi? kısmının nakilleri için Heyeti Vekileden lüzum
lu karar istihsal olunmuştur. Bu nakillerde yıkılma tehlikesi en fazla olan köyler 
sırasiyle ele alınmaktadır. Heyelana mâruz köylerden nakledilecek olanlar için bu 
maddeye konan tahsisattan 1,5 milyon lira ayrılmıştır. 
2. Şarktan Garba nakledilen ve bilâhara 5826 ve 6093 sayılı kanunlar mucibince 
yasaklığı kaldırılan bölgelere iadelerine müsaade olunan menkul eşhastan 925 aileye 
mezkûr kanunlar mucibince iskân yardımında bulunulması icabetmektedir. Bu yar
dım için 750 000 lira tefrik edilmiştir. 
3. Göçmen evleri inşası için bâzı mahallerde hazineye ait arsa bulunmadığından şa
hıslardan arsa satınalınması zarureti karşısında kalınmaktadır. Göçmen mahallerinin 
su tesisleri, göçmen misafirhanelerinin her türlü masrafları ve buralarda çalıştırılan 
işçilerin yevmiyeleri, göçmenlere verilen hiç açılmamış arazinin sürdürme masrafları 
da bu tertipten ödenmekte olup bunun için 274 920 lira ayrılmıştır. 
Bu suretle 3 fıkrada izah edilen işlerin ifası için ceman 2 545 656 lira teklif edilmiş
tir. Geçen seneye nazaran 20 736 lira fazlalık bütçemizde diğer bölümlerde yapılan ta
sarruf ile temin olunan tahsisatın ilâvesinden ileri gelmektedir. 

Toprak Bayramının gerektirdiği masraf : 
4760 sayılı Kanun gereğince Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği tarihi 
takibeden ilk pazar günü yapılacak tören masrafı karşılığı olarak geçen seneki gibi 
1 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

5613 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrası 2 nci bendi gereğince arazi ölçme 
masrafı : 
4753 sayılı Kanunun hükümlerine göre topraksız çiftçiye verilen hiç işlenmemiş araziyi 
çiftçi kendi mevcut vasıtasiyle açmasına imkân olmadığından bu gibi araziyi sürdükten 
sonra çiftçiye vermek üzere traktör grupları teşkil olunmuştur. 
Halen mevcut traktörlerin masraflarını karşılamak üzere geçen seneki gibi 40 000 lira
lık tahsisat teklif edilmiştir. 

Satmalma ve abone : 
Teşkilât için çok lüzumlu ve faydalı görülen eserleri satmalabilmek maksadiylş geçen 
seneki gibi 2 500 lira teklif edilmiştir. 
Başka her çeşit masraflar : 
Neşriyat bedelleri haricinde diğer müteferrik masraflar için geçen seneki gibi 1 000 li
ra teklif edilmiştir. 

Milletlerarası kuronı ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası göçmen ve mültecilere yardım teşkilâtına âza olduğumuz için bu teşkilâta 
senelik hisse karşılığı olarak geçen sene.olduğu gibi bu sene de 1 000 lira teklif edilmiş
tir. 
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îç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafı : 
Toprak Kanunumun tatbikatı üzerinde görüşmeler yapmak üzere merkezde yapılacak 
teknik toplantı ve kongrenin umumi masrafları karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 
bu sene de 2 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Kurs masrafları : 
Toprak ve iskân teşkilâtının ihtiyacı bulunan teknik elemanların yetiştirilmesi için açıl
mış bulunan kurs bu yıl da faaliyete devam edecektir. 
Bu yıl kursa 35 öğrenci alınacaktır. 
Kurs devamı kararlaştırılan 35 öğrencinin idare masraflariyle 6245 sayılı Harcirah Ka
nunu gereğince verilecek yevmiye karşılığı olarak geçen seneye nazaran 10 000 lira nok-
saniyle 60 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Senesi içinde ödenmiyen alacağın istihkak sahiplerine ödenmesini temin için 500 lira 
teklif edilmiştir. 

1951 - 1954 yılları borçları : 
1951 - 1954 seneleri içinde tahakkuk edip ödenmiyen alacakların ödenmesini temin için 
geçen seneki gibi 4 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
1928 - 1950 yılları borçları : 
1928 - 1950 yılları zarfında tahakkuk edip ödenmiyen alacakların istihkak sahiplerine 
ödenmesini temin için geçen yılki gibi 2 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

4753 ve 5618 sayılı Kanun hükümlerine göre istimlâk edilecek arazi bedeli : 
4753 ve 5618 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 45 nci maddesi mucibince is
timlâk edilen arazinin bedeli, 3 000 lirası ile 155 liraya kadar olan kesri nakden ve artan 
miktarı da tahville ödenmekte ve bu maksat için Maliye Vekâleti bütçesinin 806 ncı 
faslının 46, 47 ve 48 nci maddelerine 672 000 lira, toprak iskân bütçesinin 731 nci fas
lının 120 000 lira konulmuş bulunmakta idi. 6603 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
yukarda arz olunan eski hüküm kaldırılmış ve istimlâk bedelinin toprak ve iskân büt
çesine konulacak tahsisatla nakden ve peşinen ödeneceği hükmü vaz'edilmiştir. Şim
diye kadar yapılmış olan istimlâklerin bir yıllık tutarı 1 000 000 lirayı tecavüz etti
ğinden 1956 yılında istimlâk edilecek arazinin istimlâk bedeli karşılığı olarak 1 000 000 
lira teklif edilmiştir. 
6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince ödenecek tahsil bedelleri ve 
kanuni faiz karşılığı : \ 
Bu madde bütçemizde yeniden açılmıştır. İstimlâk edilen arazinin bedeli 3 000 liralık 
nakit ve 100 liraya kadar olan kesirleri toprak - iskân bütçesinden nakden ve geri ka
lan tutarı da Maliye Vekâletince çıkarılan tahvillerle ödenmekte idi. 
4753 ve 5618 sayılı Kanunun 48 nci ve 5618 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine 
tevfikan istimlâk bedeli olarak mal sahiplerine Maliye Vekâletince verilen tahvil mik
tarı 5 132 200 liradır. Bunun 1955 yılı sonuna kadar tahakkuk edecek faiz miktarı da 
154 283 lira 58 kuruştur. Bu suretle ödenecek miktar 5 286 487 lira 58 kuruşa baliğ 
olmaktadır. 
Bundan 6603 sayılı Kanunun neşir tarihine kadar amortisman sandığınca 3 .778 155 
lira 15 kuruş tahvil sahiplerine ödenmiştir. Henüz amortisman sandığına intikal etmi-
yen ve istihkak sahiplerinin elinde bulunan tahvil ve bunların faizi 1 508 328 lira 43 
kuruştur. Bu paranın 6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesinin ikinci fıkrası 
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mucibince 5 yıl zarfında ödenmesi icabetmektedir. Bu hükme tevfikan ilk sene bu hu
susta fazla müracaat olacağı dikkat nazarına alınarak 500 000 lira teklif edilmiştir. 

751 10 Satmalmacak optik .aletler ve teknik malzeme : 
Mevcut komisyonların noksan olan optik alet ve teknik malzemenin ikmali için geçen 
seneki gibi 50 000 lira tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

20 Traktör Grupları için alınacak traktör, pulluk alet ve sair malzeme : 
Traktör gruplarında mevcut traktörlerin yedek parça ve yeniden lüzum olacak pulluk 
ve sair aletin satmalmmasını ve bunların tamirlerini temin için geçen seneki gibi 
15 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Toprak komisyonları Nirengi ve poligon tesis ve her türlü malzeme ve sair masraf : 
Toprak komisyonlarınca tevziata tâbi tutulacak .arazi üzerinde nirengi noktaları tahsis 
için geçen sene bütçesine konulmuş bulunan 76 000 lira tahsisatla bu tesislere lüzumlu 
demirbaş malzeme temin edilmiş ve bütün komisyonlarca nirengi tesisleri kurulmuş 
bulunmaktadır. 
1956 yılında bu tesisler için demirbaş malzeme karşılığına lüzum kalmuyorsa da yalnız 
tesislerin müteferrik ihtiyaçlarını temin için geçen seneden 36 000 lira noksaniyle 40 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

771 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak 
özel fon : 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi mucibince topraklan
dırılan çiftçinin kısa bir zamanda müstahsil hale geçmesini temin için lüzumlu çift alet 
ve edevatını almak, yapı ve tesislerini meydana getirmek üzere muhtaç çiftçi ailesine 
ihtiyacına yeter derecede kredi açılması icabetmektedir. 
Bu maksatla geçen sene bütçesine konulmuş bulunan 950 000 liralık tahsisat aynen bu 
yıl da teklif edilmiştir. 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

1956 malî yılı Adliye bütçesinin A / l kısmına dâhil hizmetler için 99 402 686 lira ve A/2 yatı
rımlar kısmına dâhil hizmetler karşılığı için de 7 783 500 lira olmak üzere ceman 107 186 186 li
ra üzerinden tanzim ve teklif edilmiştir. İnşaat ve tamirat hizmetlerinin sâri taahhütlere taallûk 
eden karşılıkları Nafıa bütçesinde yer almış olduğundan bu rakamlara dâhil değildir. 

1955 malî yılı bütçesi yatırımlar dâhil 89 769 895 lira olduğuna nazaran 1956 teklifinin fazlası 
20 917 091 liradır. 

Hizmetlerin mahiyetine göre teklif olunan tahsisatın mucip sebepleri fasıl ve madde sırasiyl© 
aşağıda arz edilmiştir. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
5857 sayılı Kanun gereğince ayda 1 000 lira üzerinden Vekile verilecek tahsisatın 1 
yıllık tutarı olarak 12 000 lira konmuştur. 
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Merkez memurları maaşı : 
4 460 940 lira teklif edilmiştir. Geçen yıl tahsisatına nazaran 579 940 lira fazladır. 
Bu sene 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ve fiilî kadroda dâhil 40 lira aylıklı 2 mü
tercim kadrosuna ihtiyacı karşılayacak evsaf ve liyakatte mütercim bulunamamakta 
ve tâyin edilmiş olanlar da kısa bir zaman sonra daha yüksek ücretlerle diğer mües
seselerdeki mütercimliklere rağbet etmekte olmalarına binaen bunlardan istifade edi
lenleri yerlerinde alakoymak ve istenilen liyakatte mütercim tâyinine imkân elde 
edilmek üzere diğer devlet teşkilâtında çalışan mütercimlerin almakta oldukları üc
retle ahenkli olarak I) cetveline biri 625 ve diğer 400 lira ücretli iki mütercim kad
rosu konmuş olduğundan sözü gecen 40 lira maaşlı iki mütercim kadrosu L cetveline 
alınmış ve bunların bir yıllık maaşları tutarı 7 200 lira tenzil edilmiştir. Diğer taraf
tan 1955 bütçesiyle L cetvelinden çıkarılan 70 lira maaşlı Ceza İşleri Umum Müdür 
Muavini ile 6584 sayılı Kanunla Temyiz kadrosuna ilâve edilen 60 lira maaşlı 8 baş
kâtip kadrosu karşılığı ile 1956 yılında memurlara 5 aylık tahsisat verileceği nazara 
alınarak 2 aylık tahsisat farkı konmuştur. Fazlalık bunlardan mütevellittir. 
Vilâyetler memurları maaşı : 
Geçen lıya nazaran 7 558 710 lira fazla teklif edilmiştir. Bunun 1 332 900 lirası 6545 
v« 6584 sayılı Kanunla kabul edilen 90 hâkim kadrosiyle 250 kâtip kadrosu ve 20 400 
lirası 1955 bütçesinin müzakeresi sırasında L cetvelinden çıkarılan hâkim ve icra 
memurları kadrosiyle yeniden L cetveline, alman 69 hâkim namzedi kadrolarının far
kından ve 6 225 810 lirası da ilâve edilen bu kadroların 5 aylık ve mevcut kadrola
rın iki aylık tahsisat farklarından mütevellittir. 
Merkez memurları açık maaşı : 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vekâlet emrine alınması veya Hâkimler Kanununa göre işten çıkarılması gerekenler
den açık maaşı almaya müstehak olanlar bulunduğu takdirde bunların açık maaşla
rını karşılamak üzere ve geçen yılın aynı olarak konmuştur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
156 300 lira fazlasiyle 499 880 lira teklif edilmiştir. Bu farkın 12 300 lirası merkez 
memurları maaşı maddesinde izah olunduğu üzere kadroya yeniden ilâve edilen 2 mü
tercim kadrosu karşılığı; 65 700 lirası D cetvelinde görüleceği veçhile merkez hizmet
lileri ücretlerine yapılan zamlardan 14 700 lirası da 3 aylık tahsisatın 5 e çıkarılmış 
olmasından mütevellittir. 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıl tahsisatına nazaran 2 100 750 lira fazlasiyle 7 267 500 lira konmuştur. Bu 
fazlanın 67 200 lirası 1955 yılı içinde inşaatı ikmal edilerek hizmete açılan İstan
bul Adliye Sarayının birinci blokunun elektrik, kalorifer tesisatı için lüzumlu görü
len teknisyen ve yardımcıları ile temizlik ve muhafaza hizmetleri için kadroya ilâve 
edilen 29 hizmetlinin, 63 700 lirası reviri bulunan 30 ceza evi için 30 doktor ve keza 
şehirden uzak mesafelerde bulunan ceza evleri için 1956 yılında yeniden mubayaası 
düşünülen 4 kamyon için 4 şoför kadrosunun bir yıllık ücretleri tutarı olarak 
1 777 200 lirası mevcut müstahdemlerden mühim bir kısmının ücretlerine (D) cetvelin
de görüldüğü veçhile birer derece yapılan zamlardan, 892 650 lirası da müstahdem
lere verilen tahsisatın 3 aylıktan 5 aylığa çıkarılmasından mütevellittir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Bu fasla geçen yıla nazaran 147 850 lira fazlasiyle 2 980 180 lira konmuştur. Bu faz
lanın 2 880 lirası 6545 ve 6584 sayılı kanunlarla kabul edilen kadrolara tâyin edile-
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çeklere yapılacak yardımlar için faslın 1 ncî merkez memurları çocuk zammı madde
sine, 96 000 lirası vilâyet memurları çocuk zammı maddesine, 28 200 lirası da vilâ
yetler memurları doğum yardımı maddesine eklenmiş ve Yozgad vilâyeti ile Şebinka
rahisar kazasının 1 500 rakımlı yerler meyanına ithali sebebiyle mevcut tahsisat ihti
yacı karşılamadığından yakacak zammı maddesine de 20 770 lira ilâve edilmiştir. 
Faslın 21, 31 ve 32 nci maddelerindeki tahsisatın ihtiyacı karşıladığı anlaşıldığından 
bunlarda bir değişiklik yapılmıyarak aynen teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Lisan bilen memurlardan memuriyete girerken derece almıyanlarla memuriyete gir
dikten sonra lisan öğrenenlere, yapılacak imtihanda kazandıkları takdirde bu husus
taki tüzük gereğince verilmesi icabeden para mükâfatı karşılığı olarak ve geçen yılın 
aynı olmak üzere 6 000 lira konmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Emekli aidatı ve terfi farkları karşılığı olarak bu tertibe her yıl maaş ve ücret fasılla
rına konan tahsisatın % 5,50 nispetinde bir tahsisat konmakta idi. Emekliye sevk 
edilenlerden 55 yaşını doldurmamış olanlar için Emekli Sandığına ödenen farklarla 
hâkimlerin iki yılda bir terfi etmekte olmaları hasebiyle terfi farkı olarak ödenen 
paralar da mühim bir miktara baliğ olmakta bulunduğundan geçen yıllarda maaş ve 
ücret tertiplerine konan tahsisatın % 5,5 nispetinde bu tertibe konan tahsisat hiçbir 
zaman ihtiyacı karşılıyamamış ve devamlı surette ek tahsisat almaya zaruret hâsıl ol
muştur. Bu sebeple bu tertibe konan tahsisat nispetinin artırılması zaruri görülerek 
maaş ve ücret fasıllarmdaki tahsisatın (ilâve tahsisat hariç) % 5,75 nispetinde olmak 
üzere ve geçen seneye nazaran 252 621 lira fazlasiyle 2 529 890 lira konmuştur. 

Temsil tahsisatı : 
Vekâlet müsteşarlığına hâkim sınıfından olmıyan birisi getirildiği takdirde 5027 sayı
lı Kanun gereğince hâkim tahsisatı verilmiyerek diğer vekâletler müsteşarları gibi tem
sil tahsisatı alması gerekeceğinden geçen yıl tahsisatının aynen muhafazası uygun 
görülerek 2 100 lira teklif edilmiştir, 

Hâkim tahsisatı : 
5017 sayılı Kanun gereğince hâkimlere verilen tahsisatı karşılamak üzere 6545 sayılı 
Kanunla teşkilâta ilâve olunan 90 hâkim kadrosu da nazara alınarak 281 400 lira faz
lasiyle 5 333 700 lira teklif edilmiştir. 

6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 144 000 lira konmuştur. 

6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur 
ücreti : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 4 325 lira konmuştur. 

Merkez büro masrafları : 
1955 yılı tahsisatına nazaran 31 5Ö0 lira artırılmıştır. Temyiz Mahkemesi kadrosuna 
yapılan ilâveler dolayısiyle döşeme ve demirbaşa olan ihtiyacın genişlemesi, adlî sicil 
bültenlerinin muhafazası için dolap mubayaası veya yaptırılmasına hâsıl olan lüzum ile 
eşya fiyatlarında, nakliye ve tamir masraflarında husule gelen farklar dolayısiyle mev-
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cut tahsisatın ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşılmasına binaen bu artışın 5 000 lirası 
mefruşat, 10 000 lirası demirbaş, 8 000 lirası öteberi, 5 000 lirası aydınlatma, 3 500 
lirası ısıtma maddelerine ilâve edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları : 
1955 yılma nazaran 190 000 lira fazlasiyle 2 602 745 lira teklif edilmiştir. Bir taraf
tan mahkemeler teşkilâtının son alınan kadrolarla tevsii ve takviye edilmiş ve diğer 
taraftan da malzeme fiyatlarının yükselmiş olması ve yeniden yapılarak hizmete girmiş 
olan adliye binalarının kalorifer ve elektrik tenviri sebebiyle yakacak ve aydınlatma 
masraflarının artmış olması hasebiyle mevcut tahsisat ihtiyacı karşılamadığı cihetle bu 
fazlanın 80 000 lirası kırtasiye, 40 000 lirası, öteberi, 40 000 lirası aydınlatma, 
30 000 lirası ısıtma maddelerine eklenmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Gerek merkez ve gerekse taşra teşkilâtının matbu evrak ihtiyaçları kâğıt, baskı, cilt üc
retlerindeki fiyat yükselmeleri sebebiyle mevcut tahsisat ihtiyacı karşılamamaktadır. 
Bundan başka 4664 sayılı Adlî Sicil Kanunu gereğince Merkezî Adlî Sicile gönderilen 
ceza, tâli karar ve infaz fişlerinin bastırılıp bülten haline getirilmesi mezkûr kanunun 
13 ncü maddesi icabından bulunmaktadır. Halen vekâlette toplanmış bulunan 3756 for
manın beher forması 200 liradan 731 200 liraya bastırılabileceği ve bu formalar için 
59X84 ebadında 2 nci hamurdan 5256 top kâğıdın da beher topu 50 lira hesabiyle 
262 800 liraya temin olunabileceği anlaşıldığından bu iş için 994 000 liranın bu fas
la eklenmesi icabetmektedir. Ancak, gerek malzeme tedarikindeki müşkülât ve gerek
se tabı işinin tamamının bir yılda ikmali mümkün olamıyacağı nazara alınarak bun
lardan önümüzdeki sene içinde tahakkuku mümkün olan kısmı için bu fasla 
400 000 lira ilâvesiyle 1 210 000 lira konmuştur. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Posta, telgraf ve telefon ücretlerine yapılan zam dolayısiyle artan ücret ve masraf
ları karşılamak üzere 1 160 000 lira fazlasiyle 4 630 000 lira teklif edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli : 
Adliye Dairesi olmak üzere kiralanan binaların 1955 yılındaki kira bedellerinin tu
tarına nazaran bu fasıldan 100 000 lira tasarruf edileceği anlaşılmış olduğundan bu 
miktar noksaniyle 500 000 lira konmuştur. 

306 Giyecekler : 
Geçen yıla nazaran 63 000 lira fazlasiyle 207 360 lira konmuştur. Bu fark melbusat 
fiyatlarındaki artış ile müstakil adliye binalarında istihdam olunan hizmetlilere de 
bu tahsisatın müsaadesi nispetinde birer takım elbise verilmesi düşünülmüş olmasın
dan mütevellittir. 

307 Yolluklar : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 994 449 lira teklif edilmiştir. 

308 ,4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafı ve harcirahlar : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 125 000 lira teklif edilmiştir. 

309 Taşıtlar : 
Bu fasla, geçen yıla nazaran 28 500 lara fazlasiyle 142 250 lira tahsisat konmuştur. 
Mevcut makam ve hizmet otomobilleriyle diğer taşıtlardan mühim bir kısmının mu
bayaa tarihlerine nazaran epeyce bir zaman geçerek yıpranmış olmalarına binaen bir 
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taraftan işletme ve tamir masrafları çoğalmış diğer taraftan bunlara muktazi işletme 
ve tamir malzemesi ve ücretleri artmıştır. Ceza ve tevkif evlerinde mahkûm naklin
de kullanılmak 1956 yılında da 4 kamyon, Adlî Tıp Kurulu için akıl hastalarının nak
linde ve ölüm hâdiselerinde kullanılmak üzere soğuk hava tertibatlı bir kamyonet 
mubayaa edilerek taşıt kadrosu artacağından bu sebeplerle de mevcut tahsisatın 
artırılması zaruri görülmüş ve artırılan 28 500 liradan 2 000 lirası faslın 11 nci, 
2 000 lirası 12 nci 2 000 lirası 14 ncü, 1 500 lirası 21 nci, 1 000 lirası 22 nci madde
sine ve onardan 20 000 lirası da 31 ve 32 nci maddelerine konmuştur. 

Temsil masrafları : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 5 000 lira konmuştur. 

Kovuşturma masrafları : 
Suç masrafları olarak bu faslın 10 nen maddesine konan tahsisattan mahallî teşki
lâttan gösterilen lüzum ve ihtiyaca binaen Ağustos 1955 sonuna kadar tediye emrino 
bağlanan miktar 1 000 000 lirayı mütecavizdir. Bu hesaba nazaran senelik sarfiya
tın 2 000 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmakta ise de malî senenin son aylarının 
kışa tesadüf etmesi hasebiyle birinci altı aydan daha az masraf yapılması da muhte
mel görüldüğünden bu maddeye 300 000 lira fazlasiyle 1 670 000 lira konmuş ve diğer 
maddelerin 1955 tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

Adlî Tıp Kurulu masrafları : 
Bu faslın 10 ncu iaşe ve 20 nci yönetim masrafları maddelerindeki tahsisat ihtiyacı 
karşılamakta olmasına binaen aynen* muhafaza edilmiş ve 30 ncu otopsi sandıkları ve 
kimyevi ecza satmalma ve masrafları maddesindeki 28 000 lira ise malzeme ve ecza 
fiyatlarındaki yükselmeler dolayısiyle kifayet etmediğinden 2 000 lira ilâvesiyle 
30 000 liraya çıkarılmıştır. 

Ceza ve tevkif evleri yiyecek masrafları : 
Bu maddeye konan tahsisat mahkûm ve mevkufların yiyecek bedelleri, yiyecek mad
delerinin pişirilmesi ve kablarm temizlenmesi için ödenmesi lâzımgelen para ile va
zife başında bulunan gardiyan, makinist, usta, kaloriferci, elektrikçi, hastabakıcı, 
şoför, aşçı, çamaşırcı, hademelerin iaşe karşılığıdır. 
Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesinin 100 ncü maddesi mahkûm ve mevkuflara ve
rilecek gıdanın ceza evinin iş esası üzerine kurulu olup olmadığı nazara alınarak 
Adliye Vekâletince tesbit edileceğine ve 101 nci maddesi, hasta, mahkûm ve mevkuf
lara, müessese hekiminin göstereceği cins ve miktar üzerinden günlük gıda verilece
ğini âmirdir. 
2548 sayılı Kanunda, mahkûmların ceza evlerindeki iaşe masraflarının kendilerinden 
tahsil olunacağını natıktır. 
Mahkûm ve mevkufların iaşe rejimi : 
27. I X . 1951 tarihine kadar yalnız ağır ceza merkezlerinde bulunan ceza evlerindeki 
fakir mahkûm ve mevkufların ekmeğine ilâveten 20 kuruşluk gıda maddesi ile iaşe edil
mişlerdir. Bu rejim mezkûr tarihten itibaren kaza ve nahiye ceza evlerindeki mahkûm 
ve mevkuflara da teşmil olunmuş ve 1955 senesine kadar tatbikat bu şekilde devam 
ederken 1. I I I . 1955 tarihinden itibaren mahkûm ve mevkuflara 750 gramlık ekmeğe 
ilâveten 23 kuruşluk gıda maddesi verilmesi esası kabul edilmiştir. 
1955 gıda rejiminin tatbikatında büyük güçlüklerle karşılaşılmış, hayat şartları geç
miş senelere nazaran çok değişmiş ve gıda maddeleri fiyatları 3 - 5 misli artmış bulun
maktadır, 
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İnzibati mülâhazalarla ceza evlerine hariçten gıda maddesinin girmesi menıedilmiş ve 
bu suretle mahkûm ve mevkuflar yalnız Devletin vermiş olduğu gıda ile iktifa etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Takdir buyrulur ki, 1955 bütçesiyle kabul buyrulan 23 kuruşla bir şahsın bir günde 
iaşesi imkânsızdır. Kanunun hükmünü yerine getirmekte ısrar edilmesi üzerine bir kı
sım ceza evlerinde verilen gıda maddesinin kifayetsizliğinden ceza evi idarelerine karşı 
ayaklanmalar olmuş, Devlete yüz binlerce liraya mal olan tahribat yapılmış, polis, jan
darma, askerî kuvvetlerin yardımı ile güçlükle ve kanlı bir şekilde yatıştırılabilmiştlr. 
Bu sebeple mahkûm ve mevkufların tam iaşelerini sağlamak ve Hükümetin otoritesini 
zedelememek maksadiyle bu sene 1956 yılında mahkûm ve mevkuflara malî imkânlar 
göz önünde bulundurularak 27 kuruş ekmeğe ilâveten 33 kuruşluk gıda maddesi veril
mesi esası teklif olunmaktadır. 
Aynı zamanda hariçle irtibatı olmıyan hücre mahkûmları ile hasta mahkûmların iaşe 
tahsisatlarına ilâve yapıDmıyarak geçen seneki ödeme miktarı aynen konmuştur. 
Buı esaslar dâhilinde 1956 malî yılı yiyecek masrafları : 
1. iaşe edilecek mahkûm ve mevkuf sayısı, 
2. Gardiyan, makinist, usta, kaloriferci, elektrikçi, hastabakıcı, şoför, aşçı, çamaşırcı ve 
hademeler, 
3. Ayrı gıda rejimine tâbi olanlar, 
4. Hasta mevkuf ve mahkûmlarla hücre rejimine tâbi olanlar, 
5. Umumiyetle 750 gramlık ekmeğin ortalama fiyatı ile gıda maddesi bedelinin bir yıl
lık tutarı, 
6. Kaza ve nahiye ceza evlerinde mahkûm ve mevkuflara bu yerlerde lüzumlu perso
nel ve ambar teşkilâtı olmadığından kuru gıda maddesi verilmektedir. Ağır ceza mer
kezlerindeki ceza evlerinde ise sıcak yemek verilmektedir. 
A) Ceza evlerinde iaşe edilecek mahkûm ve mevkuf miktarı 33 546 
B) Hariçle irtibatı kesilen bölge ceza evleriyle çocuk ıslah evleri 4 454 
C) Ayrı gıda rejimine tâbi tutulanlar 1 100 

Ceman 39 100 dür. 
Bunlar 750 gram ekmek bedeli 27 kuruş ile 33 - 98 kuruşluk gıda maddesiyle beslenecek
lerdir. 
Mevkuf ve mahkûm sayısı 1955 bütçe hazırlığı sırasında 35 444 iken bunlardan 26 000 
kişi iaşe edilmiş bu sene ise, kanuni mecburiyete istinaden 39 100 kişilik iaşe esası teklif 
edilmiştir. 
Ayrı gıda rejimine tâbi bulunan hücre ve hasta mahkûmlar için inşa edilen ceza evi bi
naları sebebiyle hücre ve revir adedine göre mahkûm adedi, 1 009 dan 1 100 e çıkarıl
mıştır. 
Arz ve izah olunan bu esasa göre, ceza ve tevkif evleri iaşe hesabı aşağıda gösterildiği 
veçhile geçen yıla nazaran 3 337 520 lira fazlasiyle 9 851 218 lira teklif edilmiştir. 
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Mahkûm 
adedi 

1 100 

4 454 
33 546 

39 100 
2 274 

Beher 
mahkûmun bir 
günlük iaşesi 

Lira Kr. 

1,25 

90 
60 

60 

Gün 

365 

365 
365 

365 

"""* 
Bir 

yıllık tutarı 
Lira 

501 875 

1 463 139 
7 346 574 

9 311 588 
498 006 

Hasta ve hücreye tâbi mahkûmlar 
Bölge ceza evleriyle çocuk ıslah ev
leri mahkûmları 
Diğer mahkûmlar 

Yekûn 
Gardiyanlar 
Makinist, usta, kaloriferci, elektrik
çi, hastabakıcı, şoför aşçı, çamaşırcı, 
hademe 190 60 365 41 610 

9 851 204 
Doktor ücreti ve ilâç masrafları : 
Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi her ceza evinde bir doktorla, diş tabibi ve ecza
cı gibi elemanların bulundurulmasını ve revir tesisatının yapılmasını âmir bulunmak
tadır. Teklife merbut listelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile ceza evlerinin yüz
de sekseni tabip kadrosundan, revirden mahrum bulunmaktadır. Kadroda mevcut 150 
lira gibi düşük bir ücretle doktor ve dişçi temin edilemiyen yerlerde bu ücretleri 
yükseltmek ve doktorların verdikleri ilâç bedelini ödemek icabettiği gibi, İstanbul 
Ceza Evinin hastanesi ile diğer ceza evi revirlerinin sıhhi tesisat ve masrafları da bu 
maddeden karşılanmaktadır. Bu yıl bu madde için, cari bütçeye 20 000 lira fazlasiyle 
170 000 lira teklif olunmuştur. 
Bu sene ceza evlerinde vukua gelen hâdiselerde ilâç ve sair sıhhi tedbirlere mütaallik 
masrafların tamamiyle karşılanamamasıda âmil olmakla beraber ; 
1. Yiyecek masraflarının esbabı mucibesinde belirtildiği gibi, mevkuf ve mahkûm 
miktarı 9 100 kişi artmıştır. 
2. Yeni inşa sebebiyle ceza evi revirleri artmıştır. 
3. Sıhhi tesisat malzeme bedelleri ile ilâç bedelleri yükselmiştir . 
Yönetim masrafları : 
Ceza ve tevkif evlerinin odun, kömür, su, aydınlatma, mefruşat, demirbaş, kır
tasiye, matbu evrak, kitap, mecmua, mahkûm ve mevkuf elbiseleri, çamaşır ve 
ayakkabıları, gardiyan, makinist, uta, kaloriferci, elektrikçi, hastabakıcı, şoför, 
aşçı, çamaşırcı ve hademelerin elbise ve ayakkabıları, telefon kurma ve konuşma üc
retleri, diktafon tesisleri, ranza imalâtı, yatak ve levazımatı, aşçı ve berber ücret
leri, konferans ücreti, 1 000 lirayı geçmiyen tamirler, kira bedelleri, 2490 sayılı 
Kanun gereğince yapılan eksiltme ilânlarına ait ücretlerle, müteferrik mahiyetindeki 
sair her çeşit ihtiyaç karşılığıdır. 
Cari bütçeye bütün bu zikredilen ihtiyaçlar karşılığı için 2 348 000 lira konmuştur 
ki, müfredatı gayet geniş bulunan ve aaşğıda belirtilecek sebeplerle bu tahsisatın ki
fayetsizliği tezahür edecektir. Çünkü; tahsisatın sarf yerleri de gösterilmektedir 
ki, ceza evlerinin en ehemmiyetli ihtiyaçları ve ezcümle inzibata, emniyete ve mahkûm
ların mânevi kalkınmalarını temin suretiyle ıslahlarını sağlayacak tahsisat bu mad
deden karşılanacaktır. Bundan başka ceza evleri hem bina itibariyle adeden ve hem 
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de mahkum ve mevkuf sayısı itibariyle geçmiş senelere nazaran büyük bir artış kay
detmiştir ki, plânları yapılarak inaşsı mukarrer bulunan ceza evleri de daha fazla 
masraf yapmayı gerektirmektedir. Aynı zamanda: 
1. Yeni ceza evlerinin birçoğu mefruşattan mahrum, çıplak bir haldedir, infaz ev
rakının konacağı, basit bir personelin oturacağı bir sandalye, bir yazı masası dâhi 
bulunmadığı ve ceza evlerinde açılan ve açılmakta bulunan dershanelerin yazı tahtası, 
oturma masasaı gibi ders levazımatmdan mahrum bulunmaktadır. 
2. Ceza evlerinde, mahkûm ve mevkuf adedinin artış nispetinde kullanılması zaru
ri evrakı matbuanın mevcudu kalmadığı cihetle, yeniden tabına zaruret vardır. 
3. - Yeni ceza evleri binalarının ekseriya şehir ve kasabalar dışında inşa edilmelerim 
belediye şehircilik plânları mecbur kıldığından uzakta kalan ceza evlerinde C. müddei
umumilerinin irtibat tesis etmesi veya müddeiumumilerin veya memurların ceza evle
rine gitmeleri ve mahkûm ve mevkufların, adliyeye getirilip götürülmeleri için ücret
le vasıta tedarik etmek ve lüzumunda telefonla muhabere yapmak için, telefon tesisatı 
kurmak gibi masraflar, bu tahsisatın miktarını artırmayı kati bir zaruret haline sok
muştur. 
1939 yılından sonra inşa edildikleri için 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki 
Kanunu kira bedellerini eskiye nazaran çok artırmıştır. Aynı zamanda mahkûm ve 
mevkuf artışı nispetinde yeni yapılan binalar, ihtiyacı tam karşılıyamadığı cihetle, ye
ni kiralık binalar bulmak zarureti hâsıl olmuştur. 
Bütün bu sebepler muvacehesinde 1956 yılı için yeni bütçe imkânları nazara alınarak 
2 748 000 lira teklif yapılmaktadır ki, masraf çeşitlerine göre aşağıda yazılı şekilde 
gösterilmiştir. 

Mahrukat 
Merkez bölge çocuk ceza evleri için üst üste 
Kalorifer tesisatı olan Kayseri Bölge Cezaevi için 
Kaza ve Nahiye ceza evleri için 

Su, aydınlatma 
Mefruşat, demirbaş 
Kırtasiye 
Matbu evrak 
Kitap, mecmua 
Mahkûmlara tevzi edilecek elbise için 
Mahkûmlara tevzi edilecek ayakkabı için 
Mahkûm çamaşırı için 
Gardiyan ve diğer personel için elbise 
Gardiyan ve diğer personel için ayakkabı 
Ranza için 

Mahkûm» elbise ve ayakkabıları : 
10 000 mahkûma tevzi edilmek üzere 50 liradan bir takım elbise tutarı 500 000 urla
dır. Yine 10 000 mahkûma tevzi edilecek ayakkabının beheri 20 liradan 200 000 li
radır. Keza 10 000 mahkûm için tevzi edilecek çamaşırın beher takımı 4 liradan 
tutarı 40 000 liradır. 2 460 aded gardiyan, makinist, usta, kaloriferci, elektrikçi, 
hastabakıcı, şoför, aşçı, çamaşırcı ve hademe elbise ve ayakkabıları için beher takım 
elbise 65 lira hesabiyle 159 900 lira, yine bir çift ayakkabı için 25 lira hesabiyle 61 500 
lira, ranza yaptırılması için 50 000 liradır, 

251 440 
15 er 
400 
3 

100 000 
109 000 
50 000 
40 000 
4 590 

500 000 
200 000 
40 000 
159 900 
61 500 
50 000 

liradır. 
ton 
ton 
ton Linyit kömürü için 
100 000 liradır. 
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10 000 X 5 
10 000 X 1 
10 000 X 37 

tefon tesisatı 

= 50 000 
= 10 000 
— 370 000 

25 000 
44 570 
475 000 
150 000 
50 000 
10 000 
1 000 
5 000 

Yatak levazımatı : 
Elbise verilen mahkûmlara birer yatak ve yastık kılıfı ve birer battaniye verileceğine 
göre yatak kılıfının beheri 5 lira, yastık kılıfı 1 lira ve .battaniye 37 lira üzerinden he
sabiyle : 
10 000 mahkûma verilecek yatak kılıfı 
10 000 mahkûma verilecek yastık kılıfı 
10 000 mahkûma verilecek battaniye 
Mahkûmların mânevi kalkınmaları için 
Küçük tamirat 
Kira bedelleri 
Müteferrika 
Telefon kurma ve konuşma ücretleriyle diktefon tesisatı 
Berber ücreti 
Hüküm infazının gerektirdiği masraf 
ilân ücreti 
Yukarda müfredatını açıkladığımız tahsisatın artığını zaruri kılan sebepleri telhis 
edersek : 
1. Ceza evleri sayısı 674 tür. 
2. Mahkûm ve mevkuf sayısının geçen yıla nazaran 9 100 kişi artmıştır. 
3. Kira bedelleri umumiyetle mühim bir yükselme kaydetmiştir. 
4. Yeniden yapılan binaların bilhassa koğuş adedlerinin artması yakacak, aydınlat
ma ve su masraflarını da tabiatiyle artırmıştır. 
5. Evrakı matbuanın mahkûm artışı nispetinde tabetmesi zarureti doğmuştur. 
6. Mahkûmların iaşeleri gibi giydirmeleri de ceza evlerinin sefalet manzarasını orta
dan kaldırması için bir emri zaruri olmuştur. 

Sevk masrafları : 
Bu maddeye konulan tahsisatın mahkûm ve mevkuflarla sürgün ve başka bir mahalde 
ikametle emniyeti umumiye nezareti altına alınacak olanların gönderilme masrafları 
ile götürmeye memur edilenlerin yolluklarının karşılığıdır. 
1. Mahkûm ve mevkuf sayısı artmış bulunmaktadır. 
2. Mahkûm ve mevkuf sayısının artışı bâzı yerlerde izdihamın tahfifi için mühim 
miktarda nakillere sebebolmaktadır. 
3. Hücre saj'isı artmıştır. Bu itibarla; 
Ceza Kanununun 13 ncü maddesinde yazılı 1 nci devreye tâbi mahkûmların hücresi bu
lunan ceza evlerine nekilleri zaruretiyle yine mahkûm naklinde artışlar olmaktadır. 
4. Sevka memur edilen jandarmaların zaruri masrafları 1955 yılından itibaren Harci-
rah Kanununa göre 6 lira yevmiye verilmesi gibi sebeplerle bu tertibe geçen yıla naza
ran 20 000 lira fazlasiyle 500 000 lira konulmuştur. 

Ceza ve tevkif evleri ile hükümlü çocuk ıslah evlerinde alınacak sağlık tedbirlerinin ge
rektirdiği masraflar : 
Cari bütçede kabul edilen 100 000 liralık tahsisat 1956 yılı bütçesinde de kâfi görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Mebusların seçim masrafları : 
Lüzumunda tahsisat konmak üzere fashn°nıuhafazası maksadiyle geçen sene olduğu gi1:i 
1 lira konmuştııcr. 
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Yayın masrafları : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 82 500 lira konmuştur. 

Staj masrafları : 
Bu faslın 10 ncu maddesinden 3 000 lira tasarruf edebileceği anlaşılmasına binaen bu 
miktar noksaniyle 21 200 lira konmuştur. 

10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Aşağıda yazılı kurum ve derneklere katılma payı olarak geçen sene olduğu gibi 14 167 li
ra teklif edilmiştir. 
Merkezi Roma'da bulunan Hususi Hukukun Birleştirilmesi Milletler Ensti
tüsüne katılma payı 650 
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunması için Milletlerarası Birlik Bürosu
na katılma payı 825 
Lâhey'deki Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansının yıllık masraflarına ka
tılma payı 11 000 
Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Kriminoloji Cemiyetine katılma payı 1 692 

14 167 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 10 000 lira konmuştur. 

Geçen yıl borçları : t 

Tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere 100 000 lira konmuştur. 

Eski yıllar borçları : 
Eski yıllardan kalan borçların ödenmesi için geçen yılın aynı olarak 79 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Adlî Tıp Kurulu alet ve gereçleri onarımı : 
Kurula ait alet ve gereçlerin onarımı için mevcut 1 500 lira kâfi görüldüğünden aynen 
teklif edilmiştir. 

13 Ceza ve tevkif evleri yapım ve esaslı onarımı : (Adliye Vekâl'eti) 
Nafıa Vekâleti bütçesinin bölümleri arasında yer alan ceza v;e tevkif evlerinin yapı ve 
esaslı onarım ve bunlara müteferri masraflar karşılığı olarak 1956 yılında 5 600 000 
liralık tahsisat teklif olunmaktadır. 

" Bu tahsisatla : 
1. Çeşitli sebeplerle 1954 yılından beri inşa edilemiyen 11 aded vilâyet merkez ceza evi 
1 aded çocuk ceza ve ıslah evi, 
2. Yine çeşitli sebeplerle 1954 yılından beri yapılamıyan 7 aded T. C. K. nun 13 ncü 
maddesinde yazılı 1 nci devrenin tatbikini temin edecek hücre binaları, bir aded atelye 
binası, 
3. 1955 yılından müdevver tamirat ve 1956 yılı tamiratı, 

, 4. İkmal ve ilâvei inşaat temin olunacaktır. 
Bu miktar tahsisatın tefrikinde mecburiyet vardır. Zira; 
a) Mezkûr ceza evleri, hücre ve atelye binalarının tamamen ikmal ve hizmete açılabil-
meleri için 36 000 000 liralık tahsisata ihtiyaç vardır. Buna mukabil 5 600 000 lira 
teklif olunmaktadır, 
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b) Halen 459 ceza evi inşaatına kati zaruret bulunmasına rağmen müstakil ve yeni in* 
saat karşılığı tahsisat teklif edilmemiştir. 
c) Mülkiyeti Hazineye ait ceza evlerinin tamiri tadil ve ilâvei inşaatı için bugüne ka
dar intikal eden talep miktarı 3 963 575,15 liraya baliğ olmaktadır. Gerek bu miktar 
için ve gerek 1956 da intikali muhtemel olan işleri karşılıyacak cüzi tahsisat ayrıla
bilmiştir. 

14 Adliye binaları yapım ve esaslı onarımı : 
1955 yılında inşalarına başlanmış ve 1956 yılında yeniden inşa ve tamirlerine devam 
edilecek Adliye binalarının masrafları için 1955 tahsisatına nazaran 550 000 lira faz-
lasiyle 2 000 000 lira konmuştur. 

751 Adlî Tıp Kurulu için satınalınacak alet ve gereçler : 
Müşahadehane için Electro Enceph - olograph ve kimyahane için elektrikle çalışır 
Fitoselen esasına dayanır tahlil aletleri gibi büyük aletlerde fizik tetkik lâboratuvar-
larına mermi muayenesi için hususi mikroskop ve mevcudolmıyan veya olup da eski
miş bulunan ve yeni çıkan cihazların mubayaası için geçen yılın aynı olmak üzere 
22 000 lira konmuştur. 

752 15 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar (Adliye Vekâleti) : 
Vekâlet makamı, için bir otomobil, Adlî Tıp Müessesesi için akıl hastalarının naklinde 
ve ölüm hâdiselerinde kullanılmak üzere arızalı arazide işlemeli ve içinde soğuk hava 
tesisatı bulunan bir kamyonet vekâlet evrak müdürlüğü için sepetli birer motosiklet, 
mahkûm ve mevkufların naklinde kullanılmak üzere Bitlis, Van, Akşehir ve Alanva 
ceza evleri için birer kamyon mubayaası ve hususi karoseri yaptırma karşılığı olarak 
geçen yıl tahsisatına nazaran 60 000 lira fazlasiyle 160 000 lira teklif edilmiştir. 

771 15 Ceza ve tevkifevleri ve çocuk ıslah evleri döner sermayesi : 
Bu sene mevcut sermaye ile idare edilmesi mümkün görülmesine binaen bu tertibe tah
sisat konmamış ve 300 000 lira tasarruf edilmiştir. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

A/l Cari masraflar 

Vekil 
tahsisatı Personel Büro Daire 

masrafları masrafları hizmetleri Borçlar Kısımlar 
1. Kısım 2. Kısım 3. Kısım 4. Kısım 5. Kısım yekûnu 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12 000 29 387 001 • 4 337 580 631 911 99 500 34 467 992 1956 yılı için teklif edi
len 

12 000 25 398 412 3 727 500 553 211 99 500 29 790 623 1955 yılı Bütçesindeki 
tahsisat 

t— v _ v " d v*-»., „ v__ 

3 988 589 610 080 78 700 4 677 369 Artış yekûnu 



— 134 — 
A/2 Yatırımlar 

Lira 

— 1956 yılı için teklif edilen 
267 000 1955 yılı Bütçesindeki tahsisat 

Vw. 

267 000 Eksilen 

1. Dahiliye Vekâletinin 1956 yılı hizmetlerinin ifası için tesbit ve teklif olunan bütçenin ye
kûnu yukardaki tabloda arz olunduğu üzere 34 467 992 liradan ibarettir. Bu miktar 1955 yüı 
Bütçesine nazaran safi olarak 4 677 369 lira artış göstermektedir. 

Yukarda kısımları itibariyle görülen artışların hangi fasıllardan meydana geldiği aşağıda 
sırasiyle gösterilmiştir: . • 

2. 1956 yılında motorlu nakil vasıtaları mubayaası mümkün olamıyacağmdan yatırım kısmı
na tahsisat konulmamıştır. Bu suretle yatırımlaı kısmında geçen seneye nazaran 267 bin liralık 
bir indirme yapılmış bulunmaktadır. 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı (1 744 625) lira : 
Geçen seneye nazaran 222 125 l ira artmıştır. 
1. 1955 yılı (L) cetveline dâhil (6) memur kadrosunun fiilî kadroya alınması. 
2. Üst derece maaş farkının artması. 
3. Memurlara 1955 yılında maaşlarına ilâveten verilen üç maaş nispetindeki tahsisa
tın beşe çıkarılması. 
Sebepleriyle hâsıl olmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı (21 457 400) lira : 
Geçen seneye nazaran 2 716 775 lira artmıştır. 
Fiilî kadroda bir değişiklik mevcut değildir. 
1. Memurlara 1955 yılında verilmekte olan 3 maaş zammının beşe çıkarılması. 
2. Üst derece maaş farkının artması. 
3. 1955 bütçesinden fiilî kadroya göre mevcut tahsisat noksanlığının ikmali. 
Sebepleriyle hâsıl olmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı (7 437) lira : 
Geçen seneye göre 837 lira artması*. memurlara verilmekte olan üç maaş nispetin
deki tahsisatın beşe iblâğından ileri gelmiştir. 

22 Vilâyetler m'emurları açık maaşı (42 500) lira : 
Geçen seneye göre 5 000 lira artması memurlara verilmekte olan üç maaş nispetin
deki tahsisatın beşe iblâğından ileri gelmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti (280 500) lira : 
Geçen seneye nazaran 91 875 lira artmıştır. 
A) Hizmetliler kadro ücretlerinin bir üst dereceye çıkarılması. 
B) İş hacminin genişlemesi zaruretiyle (D) cetveline beş daktilo kadrosunun ilâvesi. 
C) Hizmetlilere de memurlar gibi verilmekte olan 3 maaş nispetindeki tahsisatın 
beşe iblâğı. 
Sebepleriyle vukua gelmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetliler ücreti (2 495 175) lira : 
Geçen seneye nazaran 851 175 lira artmıştır. 
1, Kadro ücretlerinin bir üst dereceye çıkarılması. 
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2. İstanbul vilâyeti konağının yangına karşı korunma hizmetleriyle vazifelendiril
mek üzere bir teknisiyen, iki yangın söndürme eri kadrosunun (D) cetveline ilâvesi. 
3. Hizmetlilere de memurlar gibi verilmekte olan üç maaş nispetindeki tahsisatın beşe 
iblâğı. 
Sebepleriyle vukua gelmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti (71 680) lira : 
Geçen seneye nazaran 11 743 lira artmıştır. 
Bu artış geçici hizmetlilere verilmekte olan üç maaş nispetindeki tahsisatın beşe ib
lâğından ileri gelmiştir. 
Bu tertip 1956 yılı Muvazenei Umumiye kanunu tasarısının ( ) nci maddesi hükmün
ce geçici mahiyetteki hizmetlerde istihdam edileceklerin ücretleri karşılığı olarak teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 
5353 sayılı Kanun gereğince kaymakamlık ve 5442 sayılı il îduresi Kanununun 49 ncu 
maddesi hükmünce meslek kurslarının öğretmen ve hizmetli kadrosu bu meyandadır. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar (1 388 400) lira : 
Geçen seneye nazaran 39 600 lira artmıştır. 
Artışın 38 600 lirası vilâyetler memurları çocuk zammı maddesinde 1 000 lirası da 
rakımı 1 500 den yukarı olan yerlerde vazife gören memurlara mahsus yakacak zam
mı maddesinde olup her ikisi de tesbit edilen ihtiyaca müstenit bulunmaktadır. 
Faslın diğer maddelerinde geçen seneye göre değişiklik yoktur. 

209 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler (1 060 484) lira : 
Geçen seneye nazaran 51 859 lira artmıştır. 
Memurların fiilî, hizmetlilerin (D) cetveline dâhil kadrolarının yıllık maaş ve ücret 
tutarları üzerinden hesaplanan (memur ve hizmetlilere verilen tahsisat hariçtir.) 
Yüzde beş buçuğu ile 55 yaşından evvel emekliye ayrılması muhtemel memurların 55 
yaşma kadar olan seneler aidatının ilâvesinden hâsıl olan yekûnun neticesidir. 

210 Temsil tahsisatı (835 800) lira : 
Geçen seneye nazaran 2 400 lira eksilmiştir. 
1 müsteşar, 66 vali, 69 vali muavini ve 493 kaymakama 5027 ve 6458 sayılı kanun
lar gereğince verilmekte olan temsil tahsisatından geçen yıla göre hadis olan bu eksik
lik Adıyaman ve Adapazarı kazalarının vilâyet merkezi haline gelmesinden doğmuş
tur. 

, Müsteşar ve valilere ayda 175, vali muavinlerine 125 kaymakamlara da 100 lira veril
mektedir. 

301 Merkez büro masrafları (94 000) lira : 
Geçen seneye nazaran 9 000 lira artmıştır. 
Artışın 5 000 lirası aydınlatma 4 000 lirası da ısıtma maddesinde vukua gelmiştir. 
Vekâlet bütçesinin bu iki maddesinin taallûk ettiği aydınlatma ve ısıtma hizmeti 
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Jandarma Umum Kumandanlığının işgal ettiği bina
lara da şâmil bulunmaktadır. 

302 Vilâyetler büro masrafları (975 000) lira : 
Geçen seneye nazaran 215 000 lira artmıştır. 
Bu artışın (25 000) lirası öteberi masrafları maddesinde (40 000) lirası aydınlatma 
(150 000) lirası ısıtma maddesindedir. 



— 186 — 
F. M. 

Bu fasıl 66 vilâyet, 493 kaza, 940 nahiyenin kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydın
latma ve ısıtma masraflarına karşılıktır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler (75 000) lira : 
Geçen seneye göre 10 000 lira artmıştır. 
Vekâlet merkez dairelerinde, 6Q vilâyet, 493 kaza ve 940 nahiyede kullanılmakta olan 
bütün defter ve matbu evrak bu fasıldan temin olunmaktadır. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücreti (686 400) lira : 
Geçen seneye nazaran 178 400 lira artmıştır. 
Posta, telgraf ve telefon ücret tarifelerinde yapılan değişiklik icabı olarak artırılmıştır. 

305 Kira bedeli (280 500) lira : 
Geçen seneye nazaran 60 500 lira artmıştır. 
6570 sayılı Kanunla yapılan kira artırmaları da dâhil olduğu halde 66 vilâyette (kaza 
ve nahiyeler dâhil) kira ile tutulan binaların senelik kirası 260 500 liradan ibarettir. 
20 000 lira da 1956 yılı içinde muhtelif sebeplerle yeniden kiralanması muhtemel bina
lar için ilâve olunmuştur. r 

306 Giyecekler (28 680) lira : 
Geçen seneye nazaran 13 180 lira artmıştır. 
Merkezde 85 hizmetliye, vilâyetlerde 66 hizmetliye elbise ve ayakkabı verilmesi ve miadı 
dolan 85 palto yerine aynı miktar palto yaptırılması hesabiyle teklif olunmuştur. 
Elbise ve ayakkabı 131 liradan, palto 100 liradan hesaplanmıştır. 

307 Harcırahlar (1 866 200) lira : 
Geçen seneye nazaran 120 000 lira artmıştır. 
Artışın 90 000 lirası ecnebi memleketler yolluğu maddesinde, 30 000 lirası da askerlik 
yoklamalarında bulunacak nüfus memurları harcırahı maddesindedir. 
Diğer maddeler 1955 yılı miktarlarının aynıdır. 
1. Mevcut muahedeler ahkâmına göre komşu memleketler ile yapılması lâzımgelen bi
rinci ve ikinci derecedeki hudut mülakatlarını yapacak ve Yüksek Hudut Komisyonu
na gidecek vali ve kaymakamların harcırahları derpiş olunarak ecnebi memleketler har
cırahı maddesine 90 bin 'ıralık bir ilâve yapılmıştır. 
Birinci derecede yapılacak hudut mülakatı toplantısı yıllık adedi (77) dir. Her biri âza
mi (4) gün sürelidir. (27) kaymakam iştirak edecektir. 
ikinci derecede yapılacak hudut mülakatı toplantısının yıllık aded (10) dur. Her biri 
âzami (10) gün sürelidir. (10) vali iştirak edecektir. 
Yüksek Hudut Komisyonuna üç defa gidilecektir. Her biri âzami (20) gün sürelidir. 
(3) vali iştirak edecektir. 
Toplantılar Irak,, Iran ve Suriye ile vâki olacaktır. 
2. Askerlik Kanunları gereğince köy ve mahallelerde askerlik şube reisleriyle birlikte 
askerlik yoklaması yapacak memurların (600 memura) harcırahlarını tamamen verebil
mek için 1955 yılı bütçesinde mevcut 60 bin lira kâfi gelmemiştir. Bu itibarla 1956 büt
çesine 30 bin liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi masrafları (55 000) lira : 
Geçen seneye göre 4 000 lira artırılmıştır. 
Merkez ve vilâyetlerde ceman 5 084 memur arasından tedavisi gerekenlerin masrafla
rına karşılık olan bu faslın bir miktar artırılması lüzumlu görülmüştür. 
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Nüfus işleri (305 000) lira : 
Geçen seneye göre 72 700 lira artmıştır. 
Yapılacak işler : 

Lira Aded 

Esami defteri bedeli 
Çeşitli vukuat ve cüzdan kayıt defteri 
Cilt ahvali şahsiye vukuat ilmühaberi 
Cilt çeşitli vukuat ilmühaberi 
Nüfus kütüklerinin tamir ve tebyizi için vilâyetlere gönderilecek 
tahsisat miktarı 

12 000 — Vilâyetlere gönderilecek defterlerin ve sair matbu evrakın gön
derme masrafları 

22 500 
15 000 
34 000 
15 000 
201 500 

1 500 
1 500 
34 000 
İŞ 000 

—_ 

300 000 Yekûn 
5 000 Yangın, su basması, zelzele vukuu halinde zayi olan nüfus kayıtlanmn ye» 

niden yazdırma ve tesis masrafları. 

305 000 Fasıl yekûnu 

4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk
ları (1 001) lira : 
Geçen seneye nazaran 1 000 lira artmıştır. 
Fransa'da stajda bulunan biıHMülkıye Müfettişinin dönüş yolluğu olarak teklif edil
miştir. 
Staj için Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahı (5 000) lira : 
Geçen seneye nazaran 2 000 lira artmıştır. 
Teklif edilen bu tahsisat için 3 - 4 kişinin kamu hizmetleri üzerinde incelemelerde 
bulunmak üzere gönderilmesi düşünülmüştür. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar (19 710) lira : 
Geçen seneye göre 5 000 lira eksilmiştir. 
Faslın birinci maddesi geçen senenin aynı olarak 4 710 liradır. Bu para merkezi 
Brüksel'de bulunan Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsü ile Merkezi Bern'de bulu
nan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonuna âza olan Hükümetimiz adına her 
sene ödemeyi taahhüdeylediğimiz iştirak hissemizdir. 
Faslın ikinci maddesi 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
İdari İlimler Enstitüsü ile Ahvali Şahsiye Komisyonunun senelik kongrelerine Hükü
metimizi temsilen katılacakların yolluklarına karşılık olup geçen seneye nazaran vâki in
dirme bu maddedendir. 

Kaymakamlık ve meslek kursları (168 200) lira : 
Geçen seneye nazaran 8 000 lira artmıştır. 
Kaymakamlık kursu 1956 yılında iki devre faaliyette bulunacaktır. Bu iki-devreye ka
tılacak maiyet memurlarının adedi (80) ndir. 
Meslek kursuna getirilecek nahiye müdürlerinin adedi de (60) olarak tahmin edilmiştir. 
Her iki kursa geleceklerin geliş ve kursları bitirince dönüş yollukları ile kurslarda bu-
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lundukları müddetçe Harcırah Kanununa tevfikan alacakları yevmiyeler hesaplanmış, 
yukarıda arz edildiği gibi sekiz bin liralık bir ilâve lüzumunu ortaya koymuştur. 
Bütçe teklifinin yukarıda bahsi geçmiyen diğer tertiplerindeki tahsisatlar miktarca 1955 
yılı tahsisatlarının aynıdır. 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Emniyet Umum Müdürlüğünün 1956 yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçenin yekû
nu; 74 092 308 lirası cari masraflara mahsus. 

A / l cetvelinde, 1 125 001 lirası yatırımlara mahsus A/2 sayılı cetvelinde olmak üzere 
75 217 309 liradır ve 1955 yılı tahsisatının yekûnuna göre safi olarak 17 217 975 lira artmıştır. 

Artışlar : 

A / l cetvelinde tebarüz ettirilmiş bulunduğu veçhile personel masrafları, yönetim masrafları ve 
daire hizmetleri kısımlarındadır. 

Personel masrafları kısmında : 

1. 6498 sayılı Kanun gereğince Karayolları Trafik Kanununun bütün memlekette 1957 yılı 
sonuna kadar tatbik edilmesi lâzımgeldiğinden 1955 yılı bütçesine bağlı (L) cetvelinde mevkuf 
bulunan başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis memuru kadrolarından ceman (200) kad
ronun 1956 yılı fiilî kadrosuna geçirilmesi iktiza eylemiştir. (Bu iki yüz memurun bütçeye inikası 
muhtelif fasıl ve maddelerde olmak üzere 1 090 990 liradır.) 

2. Memurlara maaşlarına ilâveten muayyen zamanlarda ödenmekte olan tahsisat nispeti üç
ten beşe çıkarılmıştır. 

3. 1955 yılında (L) cetvelinden fiilî kadroya alman (258) ve 6446 sayılı Kanunla kadroya 
ilâve edilen (250) ki ceman (508) memur kadrosunun maaş ve tahsisatları tatbik zamanı derpiş 
olunarak 1955 bütçesine 9 aylık olarak konulmuş idi. 1956 yılı maaş ve tahsisatının hesabında 12 
aylığı nazarı itibara alınmıştır. 

4. (D) cetveline dâhil hizmetliler kadrosu aded itibariyle 1955 yılının aynıdır. Yalnız kadro 
ücretleri bir üst dereceye yükseltilmiş ve hizmetlilere ücretlerine ilâveten memurlar gibi verilmek
te olan tahsisat nispeti üçten beşe çıkarılmıştır. 

5. (L) cetvelinden 200 memur kadrosunun fiilîye alınması, hizmetliler ücretinin bir üst derece
ye çıkarılması sebepleriyle de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak tediyeler miktarı 
değişmiştir. 

6. (L) cetvelinden 200 memur kadrosunun fiilîye alınması er tayını tahsisatını da artırmıştır. 

7. 6564 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan fazla mesai ücreti karşılığı olarak yeni açılan 
213 ncü fasla 9 180 000 lira konulmuştur. Bu yedi kalem artışın mecmuu 15 792 987 liradır. 
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Yönetim masrafları kısmında : 

1. Vilâyetler büro masrafları faslının aydınlatma ve ısıtma maddelerinde. 

2. Bilindiği üzere posta, telgraf ve telefon ücret tarifelerinde yapılan ayarlamanın neticesi ola
rak posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları faslında. 

3. 6570 sayılı, Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanun icabı olarak artan kira farklarını kar
şılamak üzere «kira bedeli» faslında. 

4. Komşu memleketlerle mevcut ahitnamelere tevfikan yapılması gereken birinci ve ikinci de
rece hudut mülakatları ile Yüksek Hudut Komisyonu toplantısında bulundurulacak emniyet men
suplarının harcırahları ve suçlu iadesi, mesleüd totkikat icrası gibi sebeplerle ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukları karşılığı olarak harcırahlar faslında. 

5. (200) memurun fiilî kadroya alınması münasebetiyle «tedavi masrafları» tertibinde. 

6. Geçen seneki adedlere göre mevcudu ve trafik hizmetleri icabı faaliyetleri artan motorlu 
nakil vasıtalarının işletme ve tamirlerini sağlamaküzere «taşıt masrafları» faslında, olmak üzere ce-' 
man 711 000 liradan ibarettir. 

Daire hizmetleri kısmında : 

1. Bu kısmın en büyük artış rakamı 1 754 287 lira olup giyecekler maddesine aittir. Karayol
ları Trafik Kanununun tatbikatı için (L) cetvelinden fiilî kadroya alınacak (200) memurun melbu-
satı da dâhil olmak üzere hesaba müstenittir. 1956 yılı için üniformalı bir memurun kışlık ve yazlık 
elbiseleriyle palto, gömlek, kravat ve çizmesi ceman 516.20 liradan, muamele memurlarının 481.20 
liradan (bunlara çizme yerine iskarpin verilmektedir.), sivilde istihdam edilen memurların 305 lira
dan, emniyet müdürleri ile bu derecede memurların 342.80 liradan hesaplanmıştır. Fakat bu ar
tışın büyük kısmı 1956 yılının nizamname mucibince palto imal ve tevzii yılı olmasından ileri gelmek
tedir. 

2. Okullar masrafı tertibinde görülen fazlalıktan 232 125 lirası kurslara katılacak memurlara 
Harcırah Kanunu gereğince verilmesi lâzımgelen kurs yevmiyeleri ile iaşe bedelleri arasındaki far
kın hesaba katılmasından ileri gelmektedir. 

3. 1955 yılında 1 lira mevcut olan «4489 sayılı Kanun mucibince staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları» maddesine 1956 yılında meslekin muhtelif konuları üzerinde staj 
yapmak için memur izamı düşünce ve karariyle 45 000 lira konulmuştur. 

4. Milletlerarası kıriminal polis komisyonu 1955 yılı umumi heyet toplantısını istanbul'da 
j^apmı^tır. Bu komisyon, her yıl âza devletlerdeubirinin kararlaştırılan bir şehrinde toplanmakta
dır. 1955 toplantısı Türkiye'de vâki olduğuna göre 453/10 «kongre ve konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları» maddesine tahsisat konulmamıştı, 1956 yılında yapılacak toplantıya 
iştirak edebilmemiz için bu madleye beş bin lira konulmuştur. 

5. Polis Prevantoryum ve revirinin umumi masrafları geçen yıla nazaran biraz yükselmiştir. 
Yatak adedi değişmemiştir. 1956 yılı için yatak başına günlük masraf Pravantoryumda 4 lira re
virde. 3.30 liradır. Müstahdemler iaşesi masrafı da günlük olarak 2.30 liradır. 

Prevantoryumda yatak adedi 30, revirde (15) tir. 

Yukarda 5 maddede sayılan artışlar mecmuu 2 061 485 liradır 

1956 hütçesinde geçen senenin tahsisatlarına g'5re indirmeler : 

A / l cetveline dâhil tertiplerden çocuk zammından fazlalığı hasebiyle 18 000, okullar idare 

\ 
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masraflarından sarf mahalli kalmadığı için 75 000, Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 
masraf faslından 1955 senesine, mahsus bir tahsisat olduğu için 50 000, Üniversitede okutulacakla
rın masraflarından lüzumu kalmamasına mebni 1 499 lira indirilmiştir. 

YaUnmlar kısmı : 

'.Bu kısımda 1955 yatırımlarının yekûnuna göre 1 720 999 liralık bir indirme yapılmıştır. 

Bunun 900 bin lirası telsiz muhabere tesis ve teçhizatı ikmalinin gelecek yıla bırakılmasından, 
49 999 lirası 1956 yılında binek hayvanı mubayaasına ihtiyaç görülmemesinden, 471 000 lirası mo
torlu taşıt mubayaasının kısmen tehirinden, 300 bin lirası da Nafıa Vekâleti bütçesinde yer alan 
esaslı inşaat ve tamirat tahsisatmdadır. 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

Jandarma Umum Kumandanlığının 1956 yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçe yekû
nu 75 916 232 liradır. Bu miktarın 1 374 124 lirası yatırımdır. 1955 yılı bütçesiyle kabul edil
miş olan tahsisat yekûnuna göre 10 405 020 liralık bir artış, 1 162 886 lira da eksiliş vardır1. 
Bu suretle 1956 bütçesinin safi artışı (10 405 020 — 1 162 886 = 9 242 134) 9 242 134 liradan 
ibarettir, nispeti de % 14 tür. 

Bütçe cetvelinin mütalâasında görüleceği üzere artışın büyük kısımları personel masraflariyle 
daire hizmetleri kısımlarındadır. 

Personel masraflarının tezayüdü; memur ve müstahdemlere maaş ve ücretlerine ilâveten muay
yen zamanlarda verilmekte olan tahsisatın üçten beşe iblâğı ve 6459 sayılı Kanun hükmüne göre 
açılan kurslarda ders ve konferans verecek öğretmenler ile konferansçıların ücretleri ve Umum 
Kumandanlık Karargâhında geçici mahiyetteki işler için istihdamına lüzum görülen mütercim, 
lisan bilen daktilo ve mahzen tasfiye memurunun aylıkları karşılığını ihtiva eylemek üzere 203 ncü 
geçici hizmetliler faslının açılması, D cetveline dâhil hizmetliler kadrosundaki ücretlerin bir 
üst dereceye çıkarılması, 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılmakta olan zam ve yardım
ların yine kanuna müstenit tazminat ve ikramiyelerin ihtiyaca yeter dereceye getirilmesi gibi se
beplerle vukua gelmiştir. 

Subay, astsubay, askerî memur, sivil memur ve öğretmen kadrolariyle erat kadroları 1844 nu
maralı Kanuna istinaden tanzim ve tasdik olunmak üzere Yüksek Meclise takdim kılınmıştır. Erat 
kadrosuna hizmet hacmma nazaran bir miktar ilâve yapılmıştır. Diğer kısımlarda kayda şayan 
bir değişiklik mevcut değildir. 

Büro masrafları adı altında toplanan 3 ncü kısımdaki artışlar; bütçe cetvelinde görüleceği üze
re tarifeleri değiştirilmiş olan posta, telgraf ve telefon masrafları, Gayrimenkul Kiraları hak
kındaki 6570 sayılı Kanun icabı olarak kira bedeli, ve adedleri ziyadeleşmiş olan matörlü nakil va
sıtalarının işletme ve tamiri fasıllarında tebarüz eylemiştir. 

Daire hizmetleri tahsisatını ihtiva eden 4 ncü kısımdaki artışlar; 409 ncu taymat, 411 nci harb 
gereçleri, 414 ncü taşıma masrafları fasılllarında yer almış olup toplu birliklerde erat iaşe bedeli
nin yükselmesi sabit birliklerdeki erata her ay maktuan verilen iaşe bedeline 10 lira zam yapıl
ması, erat kadrosuna bir miktar ilâve yapılmış olması, taşıma masrafları faslında Devlet Demiryol
larında tatbik ©dilen tarifenin göz önünde bulundurulması gibi sebeplerden mümbaistir. 
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Bu kısımda 1955 bütçesine nazaran, yeni iki tertip yer almaktadır. Bunlardan birisi jandarma 

tugayı ile er okul alaylarında mevcut askerî mahkemelerin faaliyetlerine mütaallik tanık, sanık ve 
vukuf ehli ve adlî müzaharet masraflarının, diğeri de orduda mer'i D. 93 talimatı gereğince faali
yette bulunması gereken jandarma er okul alayları spor güçlerinin faaliyetlerine taallûk eden her 
türlü masrafların sağlanması gayesi iledir. 

Borçlara ait beşinci kısımda da ihtiyaca karşılık olarak cüzi bir artış vâk^-elm.uştur. Yatırım
lar kısmında yapı onarımı ve Nafıa Vekâleti bütçesinde yer alması gereken esaslı inşaat ve tami
rat tertipleri geçen senenin aynı olarak teklif edilmiş, motorlu nakil vasıtası mubayaa bedelinden 
600 bin liralık bir indirme yapılmak suretiyle 1956 yılı için 100 bin lira ile idare ve iktifa olunması 
kabul edilmiştir. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
15 . VIII . 1955 tarihinde merkezde bulunan 211 aded memurun kadro maaş yekûnu 
1 002 600 lira olarak hesabedilmiş ve 6211 sayılı Kanunla verilen tahsisat 5 misli hesa-
bolunarak karşılığı 347 750 lira ilâvesiyle bütçeye 1 350 350 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Vekâletimizin yabancı memleketlerdeki teşkilâtında bulunan (290) aded memura bu 
defa (L) cetvelinden çıkarılan (21) aded kadronun eklenmesiyle hâsıl olan yekûnun 
4991 sayılı Kanuna göre emsali olarak hesabedilen senelik maaş tutarı (8 892 690) lira 
olarak hesabedilmiş ve bu miktar bütçeye konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Geçen senenin aynıdır. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Vekâletimiz hizmetliler kadrosu 1956 yılında birer derece arttırılarak hesabedilmiş ve 
katî ihtiyaç dolayısiyle bâzı yeni kadrolar ilâve edilmiş bulunduğundan senelik ücret 
tutarı (394 300) liraya baliğ olmuş ve buna 6211 sayılı Kanunla verilen 1956 yılın
dan itibaren 5 misline çıkarılan tahsisat miktarı (158 625) liranın ilâvesiyle bütçeye 
(552 925) lira tahsisat konulmuştur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtın genişlemesi, her memlekette işçi ve hizmetli ücretlerinin artmış bulunması 
sebebiyle ihtiyaca kâfi gelmiyen dış memleketler hizmetliler ücretine (100 000) lira 
zam yapılarak (1 700 000) liraya çıkarılmıştır. 

203 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Geçici olarak çalıştırılan (11) hizmetlinin senelik ücretle 5 misli tahsisatı yekûnu olan 
(137 275) lira bütçeye konulmuştur. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Geçen yılın aynıdır. 
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207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
1956 senesinde imtihana girecek memur adedi 5 tane hesabedildiğinden (5 000) lira 
tahsisat konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
1956 yılında (L) cetvelinden çıkarılan (21) aded memur kadrosunun istilzam ettiği 
emekli keseneği karşılığı da dâhil edilerek geçen seneye nazaran (10 000) lira faz-
lasiyle (160 000) lira konuldu. 

210 Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. 

20 Merkez döşeme : 
Merkezin döşeme ihtiyacı geçen senelerde temin edildiğinden (10 000) liranın tasar
rufu mümkün görülerek bu tertibe (20 000) lira konulmuştur. 

30 Merkez demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

50 Merkez aydınlatma : 
NATO Dairesinde gece mesaisi yapılması sebebiyle elektrik sarfiyatının fazlalığı tah
sisatın artırılmasını icabettirmiş, geçen seneye nazaran (7 500) lira ilâvesiyle (30 000) 
liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

302 10 Kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler (Elçilikler) : 
Geçen yılın aynıdır. 

20 Döşeme (Elçilikler) : 
Elçiliklerimizin eskimiş bulunan mefruşatını yenilemek ve eksiklerini itmam eylemek 
maksadiyle (250 -000) lira tahsisat konulmuştur. 

30 Demirbaş (Elçilikler) : 
Elçilik ve konsolosluklarımızın demirbaş ihtiyacım karşılamak üzere bütçeye (80 000) 
lira tahsisat konulmuştur. 

40 öteberi masrafları (Elçilikler) : 
Geçen yıllarda olduğu gibi elçilik ve konsolosluklarımızın öteberi masrafları için 
(200 000) lira tahsisat konulmuştur. 

50 Aydınlatma (Elçilikler) : 
Elçilik ve konsolosluklarımızdan gelen sarf evrakına nazaran geçen senelerde alınmış 
bulunan (100 000) lira tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşıldığından (50 000) lira 
zammiyle (150 000) lira tahsisat teıdif edilmiştir. 

60 Isıtma (Elçilikler) : 
Geçen sene konulmuş bulunan (200 030) lira tahsisat ihtiyaca kâfi geldiğinden bu se
ne de aynen konulmuştur. 
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70 Giyecekler (Elçilikler) : 
Gecen sene konulmuş bulunan (96 000) lira tahsisat ihtiyaca kâfi geldiğinden bu sene 
de aynen konulmuştur. 

81 Taşıtlar işletme masrafları (Elçilikler) : 
Geçen senelerde konulmuş olan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 1956 yılında 
(22 500) lira zammiyle (50 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

82 Taşıtlar onarma masrafları (Elçilikler) : 
Miadı dolmuş bâzı otomobillerin tamirlerini temin maksadiyle geçen yıla nazaran 
(5 000) lira fazlasiyle (25 000) lira tahsisat konulmuştur. 

83 Taşıtlar satmalma masrafları (Elçilikler) : 
1956 yılında otomobilleri yenilenecek olan elçilikler şunlardır : Belgrad, Kabil, Lâhey, 
Tahran, Bükreş, Ottava Büyük elçilikleri ile Cidde, Stokholm ve Peşte elçilikleri. Bu 
maksatla bütçeye (100 000) lira tahsisat konulmuştur. 

91 Ziyafet (Elçilikler) : 
Memleketimizin son yıllarda giriştiği milletlerarası sıkı temaslar ve aded ve mahiyet
leri gitikçe artan kongre, konferanslar, ziyafet masraflarımızı çok yükseltmiş oldu
ğundan 1956 yılı için (100 000) lira fazlasiyle (400 000) lira tahsisat teklif olunmuş
tur. 

92 Yardım ve Ödünç verme (Elçilikler) : 
Geçen yıllardaki tatbikata nazaran (30 000) liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Kâğıt ve basım malzeme fiyatlarının artması dolayısiyle (14 000) lira ihtiyaca kâfi 
gelmediğinden 1956 yılında (20 000) liraya çıkarılmıştır. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Posta İdaresinin yaptığı ayarlamaya uyarak geçen yıllardaki tahsisata % 30 zam ya
pılmak suretiyle (260 000) lira tahsisat konulmuştur. 

304 12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme masrafları : 
Geçen senenin sarfiyatına göre (350 000) liranın kâfi geleceği düşünülerek bu mik
tar tahsisat konulmuştur. 

304 21 Merkez telefon masrafları : 
Fiilî sarfiyata göre ve birçok muhaverelerin acele hallerde Milletlerarası telefonla 
yapılması zarureti karşısında bu maddeye geçen yıla nazaran (10 000) lira ilâvesiyle 
(40 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

305 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleri : 
Her memlekette kira ücretleri artmakta bulunduğundan 1956 yılında kira ile otur
makta bulunan elçilik ve konsolosluklarımızın ihtiyacını karşılamak üzere ('65 000) 
lira ilâvesiyle (950 000) lira tahsisat konulmuştur. 

306 Merkez giyecekler : ^ 
Geçen yılın aynıdır. 

307 10 Daimî vazife harcirahı : 
Geçen yıl bütçesinde mevcut (300 000) lira tahsisat ihtiyaca kâfi geldiğinden 1956 
yılı içinde de aynen (300 000) lira tahsisat konulmuştur. 
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20 Muvakkat vazife harcirahı : 
Geçen sene bütçesine konulan (650" 000) lira tahsisatın ihtiyaca kâfi geldiği anlaşıl
dığından 1956 yılı için de aynı tahsisat konulmuştur. 

308 11 Merkez memurları tedavi masrafları: 
Geçen yıl olduğu gibi (5 000) lira tahsisat konulmuştur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar tedavi masrafları : 
Geçen yıllarda olduğu gibi (15 000) lira tahsisat konulmuştur. 

309 11 Vekâlet otomobilleri işletme masrafları : 
Vekâlet otomobilleri için konulmuş bulunan (4 000) lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelme
diğinden (1 000) lira ilâvesiyle (5 000) liraya çıkarılmıştır. 

12 Vekâlet otomobilleri onarma masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Geçen yıllarda olduğu gibi (5 000) lira tahsisat kâfi görüldüğünden bu miktar tahsi
sat konulmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

311 Fahrî konsolosluklar aidatı : 
Geçen yılların aynıdır. 

401 Basım evi masrafları : 
Geçen yılların aynıdır. 

403 10 Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

20 Ecnebi elçileri ve misafirleri ağırlama masrafları : 
1955 yılı için alman (1 000 000) lira tahsisat ihtiyaca kâfi geleceğinden 1956 yılı için 
de (1 000 000) lira tahsisat konulmuştu*. 

30 Umumi Kâtiplik ikametgâhı masrafları : 
Geçen yılların aynıdır. 

451 ı 10 Satınalma ve Abone : 
Merkezde yeniden tesis edilmiş bulunan matbuat bürosunun geniş mikyasta ecnebi mat
bua ve gazetelere olan ihtiyacı göz önünde bulundurularak geçen yıla nazaran (10 000) 
lira ilâvesiyle bu maddeye (25 000) lira tahsisat konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıllarda olduğu gibi (2 000) liradrr. 

453 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
1956 yılı katılma paylarının katî miktarları şimdiden malûm olmamakla beraber geçen 
yıl sarfiyatına nazaran (150 000) liranın tasarruf olunabileceği tahmin edildiğinden 
bütçeye (3 717 100) lira tahsisat konulmuştur. 

20 Kongre, konferans* ve komisyonlara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Beynelmilel münasebet ve temasların çok artmış bulunması sebebiyle geçen sene alınmış 
bulunan tahsisat sene ortasında tükenmiş ve ek tahsisat alınma yoluna gidilmiştir. Bu 
sebeple 1956 Bütçesine 140 000 lira fazlasiyle (500 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları masrafları : 
Geçen yılların aynıdır. 
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40 Birleşmiş Milletler kanaliyle yapılacak teknik yardımın iç finansmanı ve gerekli mas
raflar : 
Geçen yılların aynıdır. 
Sigorta masrafları : 
Merkezde ve yabancı memleketlerde sigorta ettirilen eşya ve binaların sigorta bedel
lerinin ödenmesine (50 000) lira kâfi gelmediğinden (20 000) lira artırılarak (50 000) 
lira konulmuştur. 

459 Dış memleketlerde Türk kültür varlığının korunması ve bu maksatla yapılacak yayın 
masrafları : 
Vâki sarfiyata göre (500 000) liranın kâfi geleceği anlaşıldığından geçen yıla naza
ran (500 000) lira noksaniyle (500 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları 
Geçen yıl olduğu gibi 30 000 liradır. 

502 10 Eski yıllar borçları (1951 - 1954) : 
Geçen yıl olduğu gibi 40 000 liradır. 

20 Eski yıllar borçları (1928 - 1950) : 
Geçen yıl olduğu gibi 1 000 liradır. 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Devlet malı elçilik ve konsolosluk binaları ile mukavelenameleri mucibince tamiri 
devlete ait kira ile tutulmuş binaların tamir ve sair ihtiyaçları için geçen yıl alman 
tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden (100 000) lira ilâvesiyle (250 000) lira tahsisat 
konulmuştur. 

MİLLETLERARASI İKTİSADÎ İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
5412 sayılı Kanunla kurulan ve 5743 sayılı Kanunla tadil edilen merkez memurları 
kadrolarına ait 19 kadronun bir yıllık tutarı (119 700) liraya 621] sayılı Kanunla ve
rilen tahsisat 5 misline çıkarılarak hesaplanan (49 875) liranın ilâvesiyle (169 575) li
ra tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
5412 sayılı Kanunla kurulan ve 5743 sayılı Kanunla tadil edilen ecnebi memleketler 
memurları kadrolarına ait 10 aded kadronun, 1 . VIII . 1953 tarihinden itibaren Ma
liye Vekâletince 4991 sayılı Kanuna istinaden kabul edilen emsale göre (508 650) li
ra tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Faslın muhafazası bakımından 1 lira tahsisat konulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
19 aded merkez hizmetlileri kadrosu birer üst derece üzerinden hesaplanarak tu tan 
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bulunan (74 700) liralık tahsisata, 6211 sayılı Kanun mucibince verilen tahsisat 5 
misline çıkarılarak tutarı olan (31 125) liranın ilâvesiyle bu yıl bütçesine (105 825) 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
(D) Cetvelinde mevcut 7 hizmetlinin kadro tahsisatının senelik tutarı olan (39 900) 
lira bütçeye konulmuştur. 

203 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
750 liralık bir hizmetlinin senelik tahsisatı olan 9 000 liraya 5 tahsisat ilâvesiyle 
12 750 lira teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketler geçici hizmetliler ücreti : 
Yüz milyon doları bulan yardım işlerinin mükemmelen ifası maksadı ile Washington 
Teşkilâtında 1 aded 1 400, 1 aded 1 260 lira ücretli ecnebi dil bilen daktilo istih
dam edebilmek için yeni bir madde açılarak bu tertibe senelik tahsisatı olan 31 920 
lira konulmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez teşkilâtında maaş alan memurlardan çocuk zammı almaya müstahak 12 ço
cuğun senelik tutarı olan (1 500) lira bütçeye konulmuştur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen seneki sarfiyat seyrine kıyasen bu sene de (400) liralık tahsisat teklif edilmiş
tir. 

22 Ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (200) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

32 Ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiş-

. tir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de (1 500) liralık tahsisat teklif edilmiş
tir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edümiştir. 

j 

301 .10 Kırtasiye (Merkez) : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene 1 000 liranın tasarrufu mümkün görüldü
ğünden (3 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Döşeme (Merkez) : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş (Merkez) : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Öteberi (Merkez) : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir, 
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Aydınlatma (Merkez) : 
Faslın muhafazası bakımından 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Isıtma (Merkez) : 
Faslın muhafazası bakımından 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Kırtasiye (Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) : 
Bütçe tasarrufu mülâhazasiyle geçen yıla nazaran 1 000 lira noksaniyle 3 000 lira tah
sisat teklif edilmiştir. 
Döşeme (Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) : 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın natamam olan döşeme ihtiyacı kısmen olsun telâf: 
edilmiş olduğundan bu sene bütçesine geçen seneye nazaran (8 000) lira noksaniyle 
(5 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Demirbaş (Ecnebi memleketler teşkilâtının) : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 
öteberi (Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 
Aydınlatma (Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) : 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilât devlete ait binalarda oturduklarından tenvir ve tes
hin masrafları da Hazinece ödendiğinden dolayı faslın muhafazası bakımından 1 
lira tahsisat konulmuştur. 
Isıtma (Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın) : 
Aynı faslın 50 nci maddesinde izah edildiği veçhile faslın muhafazası bakımından 
1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Posta ve telgraf ücretlerinin ayarlanması dolayısiyle bu tertibe geçen seneye naza
ran (5 000) lira fazlasiyle (20 000; liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın posta ve telgraf ücretleri : 
.Posta ve telgraf ücretleri tertibine mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu 
tertibe geçen seneye nazaran (10 000) lira ilâvesiyle bu sene bütçesine (30 000) li
ralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Merkez telefon masrafları : 
Telefon ücretlerindeki ayarlamaya uyularak bu sene bütçesine geçen seneye nazaran 
(5 000) lira fazlasiyle (13 500) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın telefon masrafları : 
Aynı faslın diğer maddelerinde izah olunduğu veçhile bu tertibe geçen seneye naza
ran (5 000) lira fazlasiyle (10 500) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Merkez teşkilâtı ile Paris ve Washington heyetlerinde mevcut 1 şoför ile 10 müstah
demin elbise, palto ve ayakkabılarının piyasa fiyatlarına göre geçen yıla nazaran 
1 680 lira fazlasiyle bu yıl tahsisatı (3 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Daimî vazife harcırahı : 
1956 yılında yabancı memleketlerdeki teşkilâtta muhtemelen yapılacak nakiller dola
yısiyle bu tertibe geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasivle (20 000) liralık tahsi
sat teklif edilmiştir. 
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20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen sene olduğu gibi 55 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

308 11 Tedavi masrafları ve yollukları (Merkez) : 
Yapılan sarfiyata nazaran bu tertibe konulan (600) liranın kâfi gelmediği anlaşıl
dığından bu sene bütçesine geçen seneye nazaran 400 lira fazlasiyle (1 000) liralık 
tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Tedavi masrafları ve yollukları (Ecnebi memleketler) : 
Yapılan sarfiyata nazaran bu tertibe mevzu tahsisatın kâfi gelmediği görülmüş ol
makla bu sene bütçesine geçen seneye nazaran 400 lira ilâvesiyle (1 000) liralık tah
sisat teklif edilmiştir. 

309 21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu senede aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

403 Ziyafet masrafları : 
Bu fasla mevzu tahsisat aynı zamanda teşkilâtımızın yabancı memleketlerde bulunan 
heyetleri tarafından ecnebi misafirlere yapılan ziyafet ve ağırlama giderlerine de 
sarf edildiğinden kâfi gelmemektedir. Bu itibarla mezkûr fasla geçen seneye naza
ran (7 500) lira fazlasiyle (25 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalına ve abone : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de (2 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

453 20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Geçen sene sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 
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Maliye Vekâleti bütçesine konulan tahsisat yapılacak hizmetlerin çeşitlerine göre : 

a) Vekâlet hizmetlerine taallûk eden tahsisat 

b) Yardımlar 

e) Yatırımlar 

olmak üzere üç prupta mütalâa edilmekte olup bu gruplara giren tertiplere ayrılan tahsisatın hangi 
hizmetler ve ihtiyaçlar karşılığı olduğu aşağıda sırasiyle açıklanmıştır. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
6480 sayılı Kanuna göre Vekile verilecek aylık tahsisat karşılığıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 4910 sayılı Kanunla bu kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 5071, 5655, 5943, 5960 ve 6347 sayılı kanunlarla alınan 
1618 aded kanuni kadronun yıllık tutarı 6 645 600 liradır. 
Bu miktardan 1956 malî yılı bütçe teklifine bağlı (L) işaretli cetvelde mevkuf tutul
muş 45 kadronun tutarı bulunan 217 800 liranın düşülerek mevcut 1573 aded fiilî kad
ronun yıllık tutarları 6 427 800 lirayı bulmaktadır. Bu miktara 551 600 lira üst dere
celer farkı ve 2 908 085 lira da beş maaş tutarındaki tahsisat ile 1956 yılı merkez me
murları maaşı 9 887 485 lirayı bulmaktadır. 
Kadrodaki değişikliklere gelince : 
1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde Maliye Vekâletinin merkez me
murları kısmında mevkuf tutulmuş bulunan 71 kadrodan görülen lüzum ve zaruret 
dolayısiyle 20 hesap uzmanı ve bir okul müdürü ve beş öğretmene ait bir aded 80, 10 
aded 70, 10 aded 60 ve 5 aded 35 liralık kadro serbest bırakılarak fiilî kadroya alınmış
tır. Bu 26 kadronun yıllık tutarı 126 600 liradır, 
Bu duruma göre : 

Lira 

Kanuni kadrolar 
(L) cetveli 

Üst dereceler tutarı 

Fiilî kadrolar tutarı 
Tahsisat tutarı (5 maaş) 

Yekûn 

6 645 600 
217 800 

6 427 800 
551 600 

6 979 400 
2 908 085 

9 887 485 

Bu, suretle merkez memurları maaşı 9 887 485 lira teklif edilmiştir. 
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Vilâyetler memurları maaşı : 
Maliye Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4910, 5071, 5655, 5797, 6067, 6129 ve 
6347 sayılı kanunlarla alman ve 6191, 6321, 6324, 6325, 6418 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 10 kadronun tutarı 58 200 lira düşüle
rek mevcut 9313 aded fiilî kadronun karşılığı da 24 183 000 lira tutmaktadır. 
1955 yılı (L) cetveline dâhil kadrolardan görülen lüzum ve ihtiyaca binaen üç aded 80 
lira aylıklı Muhakemat Müdürü ile bîr aded 70 lira aylıklı avukat kadrosu bu cetvel
den çıkarılarak fiilî kadrolar meyanına alınmıştır. Bu kadroların yıllık tutarı da 25 000 
liradır. 
Bu duruma göre : 

Kanuni kadro tutarı 
•1956 (L) cetveli tutarı 

1956 üst derece tutarı 

Tahsisat karşılığı 

Yekûn 

24 241 200 
58 200 

24 183 000 
2 500 000 

26 683 000 
11 117 925 

37 800 925 

Bu suretle 1956 yılında vilâyetler memurları maaşı 37 800 925 lira olarak teklif edil
miştir. . , - , - - - . , - . • - - ; - • • > •- < v 

Merkez memurları açık maaşı : 
6347, 5655 sayılı kanunlarla kaldırılan kadrolar dolayısiyle açıkta kalan memurlarla 9 
ncu devre milletvekillerinden bu defa seçilmiyen vekâletimiz eski memurlarının açık ay
lıkları ve 6435 sayılı Kanun gereğince alınacak kararların muhtemel masrafları karşı
lamak üzere geçen yıla nazaran 3 750 lira noksaüiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
5655, 5797 ve 6347 sayılı kanunlarla vilâyetler teşkilâtından kaldırılmış bulunan kad
rolar dolayısiyle ve açıkta kalan memurlara ödenen aylık miktarlarına ,göre 1956 yılın
da 100 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmış ve bu miktar tahsisat teklif edil
miştir. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
Vekâlet merkez teşkilâtı için geçen yıl ikmal edilen bir Moka ilâveten bu yıl bir blok 
daha ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
Bu blokun icabettirdiği kaloriferci, usta, telefoncu, hademe, kapıcı ,gi)bi munzam birta
kım kadrolar almaktansa mevcut personelin hizmet tevziinde daha rasyonel tedbirlere 
tevessül etmek ve kadro ilâvesine gitmeden ihtiyacı mümkün mertebe mevcut personelle 
karşılamak cihetine gidilmiş ve bu esasa göre bütün hizmetlerin kadroları yeni baştan 
bir tertibe tâbi tutulmuştur. 
Bundan başka merkez teşkilâtında uzun yıllar çalışmış ve hiçbir zam görmemiş olan 
bir kısım personelin ücretleri de birer derece yükseltilmiş ve günden güne artan malî 
muamelât vekâletin merkez ve vilâyetler teşkilâtında tesirini göstermiştir. Muhasebe 
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sistemimizde kabul ettiğimiz makinalaşma dolayısiyle 1956 yılında yapılacak ilâvelerle 
makine adedi 48 e baliğ olacaktır. Maliye Okuhmun yeniden açılarak tedrisata başla
ması dolayısiyle de ambar memuru, aşçı, sofracı, ütücü, bulaşıkçı ve hademe gibi bir 
kısım yeni personele ihtiyaç hâsıl olmuş bulunmaktadır. 
Yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle merkez teşkilâtına ait bir kısım 
kadrolar çıkarılmış ve yeniden bâzı kadrolar da eklenmiştir. Bu duruma göre 1956 
yılı (D) cetveline dâhil 586 aded kadronun tutarı 1 506 600 liradır. 
Bu miktara 5 aylık tahsisat olarak 627 750 liranın ilâvesi suretiyle 1956 yılı ihtiyacı 
için 2 134 350 lira teklif edilmiştir. 
Vilâyet hizmetlileri ücreti : 
Yukarda merkez hizmetleri maddesinde arz olunan sebeplere binaen vekâletimiz vilâ
yetler hizmetlilerinin bir kısmının ücretleri birer derece yükseltilmiş ve bu meyanda 
geçen yıl teşkil olunan Defterdarlık Sicil Bürolarına bu yıl birer daktilo kadrosu ilâve
si gerekmiş ve bütçe imkânları nispetinde ancak bir kısmı göz önüne alınmıştır. 
Yine muamelâtı günden güne artan bir kısım kazalar muhasebe servislerine de birer 
daktilo ve diğer taraftan yine işleri çoğalan toprak tevzi ve tapulama ve kadastro faa
liyeti bulunan ve tescil dâvaları çok olan bâzı vilâyet merkez ve kazalara yeniden dâ
va takip memuru kadroları verilmesi zarureti karşısında kalınmıştır. 
Yukarda arz olunan değişiklikler sebebiyle vilâyet hizmetlileri kadrolarından bir kıs
mı kaldırılmış ve bir kısım kadrolar da yeniden eklenmiştir. Bu duruma göre 1956 yı
lı (D) cetvelinde gösterilen 1840 aded kadronun yıllık tutarı 3 036 300 liradır. Bu 
miktara beş aylık tahsisat karşılığı olarak 1 265 125 liranın ilâvesi suretiyle 1956 yılı 
için 4 301 425 lira teklif edilmiştir. 
Millî Piyango İdaresi denetçisi ve âzası ücreti : 
3670 sayılı Kanunun 5 ve 14 ncü maddelerine göre Millî Piyango İdaresinde çalıştı
rılmakta 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 birinci 
maddesi gereğince azaya verilmesi iazımgelen % 25 fevkalâde zam karşılığı olup geçen 
yılın aynıdır. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Gelir, Kurumlar, Muamele ve İstihlâk vergilerinin müsbiriyetini temin maksadiylo 
kurulmakta olan gizli istihbarat arşivlerinin tesis kurma işleri henüz ikmal edilme
miş olduğundan bu işlerde yardımcı olarak çalıştırılması icabedenlerle, ödenen istikraz 
tahvilleri kuponları ve. itfa olunan tahvillerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sından tesellüm edilmesi için istihdamına lüzum hâsıl olan 4 sayıcının üç aylık^ve Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğünde istihdam olunan iki memurun ücretleri kar
şılığı bulunan bu tertibe 5 aylık tahsisatla birlikte 198 050 lira tahsisat teklif olun
muştur. 
Vilâyetler gaçici hizmetlileri ücreti : 
Hazineye ait kültür arazilerinin 473 sayılı Kanunla tâyin edilmiş bulunan gittikçe 
adedi artan esas ve nispetler dairesinde hakiki ve muhtaç çiftçilere dağıtılması mak-
sadiyle bu toprakların, tapulama komisyonlarının faaliyette bulunduğu sahalarda Ha
zine adına tescillerinin temini ve işe muvazi olarak diğer mmtakalardaki Hazine mal
larına vâki tecavüz ve fuzuli müdahaleleri önlemek ve 6333 ve 6335 sayılı kanunlar mu
cibince şahıslar tarafından yapılan tescil talepleri karşısında gerekli müdafaalarda 
bulunmak üzere İazımgelen vesaiki hazırlamak ve henüz tescil edilmemiş olanları se-
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nede raptetmek ve Hazinece kiraya verilmek ve fuzuli şagillerinden ecrimisil aranıl
mak suretiyle idare altına alınması ve tevzie. hazır bir vaziyete getirilmesi için Hazi
neye ait gayrimenkul malların tesbit edilmesi işinde mesul memurlara yardımcı ola
rak çalıştırılan Millî Emlâk memur yardımcılarının 1956 senesinde de çalıştırılması za
ruri görülmüş ve 1956 yılı ihtiyacı için 5 aylık tahsisatla birlikte 286 875 lira teklif 
edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçmiş yılların sarfiyat seyrine göre alman tahsisat yetişmekte olduğundan 1956 yı
lı için de geçen yıl olduğu gibi 150 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler teşkilâtında aylık, açık aylığı ve vekâlet emri aylığı alan memurlarımızın 
halen 16 875 çocuğu mevcut olup bunlara ayda 168 750 lira zam ödenmektedir. 
1956 malî yılında yeniden doğacak çocuklarla her hangi bir sebeple zam almak hak
kını kaybedecek çocukların durumları da göz önüne alınarak bu tertibe geçen yıla na
zaran 25 000 lira fazlasiyle 2 050 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın tahsisatı kifayet etmekte olduğundan aynen teklif edilmiştir. 

206 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yılm aynıdır. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçmiş yılların sarfiyat seyrine göre bu yıl da geçen yılın aynı olarak 7 000 lira tah
sisat konulmuştur. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçmiş yılların sarfiyat seyrine göre tahsisat yeteceğinden geçen yılın aynı olarak 
38 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. ^ 

40 Yakacak zammı : 
Geçmiş yılların sarfiyat seyrine göre alman tahsisat yetişmekte olduğundan bu yıl için 
de 75 000 lira teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Ecnebi dil imtihanlarında kazananlara tüzüğü gereğince verilecek ikramiye karşılığı 
olan bu fasla, imtihanda kazanacakların adedini ve birinci veya ikinci lisandan imti
han vereceklerni önceden tâyin etmek mümkün bulunmadığından sarfiyat seyrine 
göre ve geçen yılm aynı olarak 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
geneğince T. C. 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 hesabedilmektedir. Buna nazaran emekli keseneği tertibine aylık ve ücret ter
tiplerinin toplamı olan 38 316 500 liranın % 5,5 nispetinde olmak üzere 2 108 157 
lira tahsisat konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince ayda 175 lira üzerinden müsteşara verilmesi lâzımgelen 
temsil tahsisatı karşılığıdır. Ve geçen yılların aynı tahsisat konulmuştur. 
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4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
4910 sayılı Teşkilât "Kanunumuzun 15 nci maddesindeki «Maliye Vekâleti kurulu
şundaki veznedar, veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına aylık tutarlarının 
% 15 inden % 25 ine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir» hükmünden bugüne 
kadar sadece veznedar yardımcısı vazifesini gören memurların istifade ettirilmesi 
cihetine gidilmiş mezkûr madde hükmü ile vekâlete verilen takdir hakkına istina-
dedilmek suretiyle kıymet muhafızı durumunda bulunan diğer bir kısım memurlar 
bu haktan istifade ettirilmemiştir 
Kanun ve talimatnameleri gereğince veznedarla birlikte müştereken muhafaza ettik
leri kıymetlerin ziyamdan keza müştereken mesul veya zamin bulunan ve bu sebep
le vezne veya ambarın birer kıymet muhafızı olan muhasip, defterdar, vergi dairesi 
müdürü gibi memurların da mezkûr madde hükmünden istif de ettirilmeleri hak ve 
adalet bakımından olduğu kadar uhdelerine tevdi olunan işlerin ifasında da vazifele
rine bağlılıklarını artırması bakımından muvafık ve faydalı olacağı mütalâa edilmiş 
ve bu sebeple bütçenin 218 nci faslına 785 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Makine servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara verilecek ücret : 
Makine servisinde istihdam edilen ve hemen tamamı vekâletçe yetiştirilmiş bulunan 
personelin istifa ederek iktisadi devlet teşekküllerinde daha fazla ücret ve'prim ve
rilmesi dolayısiyle bu müesseselere girdikleri müşahede edilmiş bulunmaktadır. 
Bu personeli vazifelerine bağlamak ve munzam mesailerinin karşılığını vermek mak-
sadiyle bu fasıl açılmış ve 25 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. Bu tahsisat hazine
nin aylık ve yıllık mizanlarının çıkarılması için mesai saati dışında çalıştırılmalarına 
lüzum görülecek tabilâtörcü, tasnifçi ve delgicilere ayda 50 lirayı geçmemek üzere ve
rilecek ücret karşılığıdır. 

Merkez kırtasiye : 
1956 malî yılı için merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçları bugünkü fiyatlara göre 
artırılması gerekmekte ise de âzami tasarrufa riayet edilmek ve elde mevcut kırtasiye
den de faydalanmak suretiyle bu yıl ihtiyacı için geçen yılın aynı olarak 50 000 lira 
teklif edilmiştir. 
Döşeme : 
Merkez dairelerinin bu tertibe dâhil ihtiyaçları ile bunun haricinde kalan ihtiyacı 
teşkil eden giriş kapılarının iç ve dışına alınacak paspas, yol keçesi, pencere güneş
liği, yeni binalara alınacak soğutma cihazları, daireler için yaptırılacak masa, sandalya, 
etajer vesaire, marangozhaneye alınacak iptidai malzeme bedelleri, 1 ve 2 numaralı 
ek binaların döşenmesi ve elde mevcut döşemelerden kullanılmıyacak kadar harabo-
1 anlarının yerlerine yenilerinin alınması ve tamiri mümkün olanlarının da tamir et
tirilmesi gerekmekte ise de bir kısım dairelerin ihtiyaçları 1955 yılında karşılanabile
ceğinden bu tertipten 25 000 liranın tasarrufu mümkün görülerek 1956 yılı ihtiyacı 
geçen yıla nazaran 25 000 lira noksaniyle T5 000 lira teklif edilmiştir. 
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 1, 2 numaralı ek binalardaki demirbaş noksanlarını ta
mamlamak üzere geçen yılın aynı olarak 60 000 lira teklif olunmuştur. 
öteberi masrafları : 
Şehir suyu, ilân bedeli ve temizlik malzemesine taallûk eden bu tertibe ait ihtiyaç
ların âzami tasarrufla karşılabilmesi ve ilân ücretlerinin artması ve yeni yapılmakta 
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olan 2 nolu binanın müteferrik ihtiyaçları da göz önüne alınarak bu tertibe 45 000 
lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Bu tertibe alınmış bulunan 40 000 lira ile idare edilmekte olduğundan 1956 yılı ihti
yacı için de bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

60 Isıtma : 
1955 bütçesinin bu tertibine konulmuş bulunan tahsisatla malî yıl sonuna kadar idare 
olunabileceği cihetle geçen yılın aynı olarak 65 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
Mevcut teşkilâtın ihtiyaçlarının bugünkü fiyatlara göre artırılması gerekmekte ise de 
âzami tasarrufa riayetle bugünkü taşra teşkilâtı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1955 
malî yılı tahsisatının aynı olarak 300 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Vilâyet ve kaza maliye dairelerinin talebettikleri mefruşatın kıymetlendirilmesi 
neticesinde 154 586 lira tahsisata ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiş ise de bu talep
lerin yıllara taksimi suretiyle yerine getirilmesi düşünülerek bu yıl için geçen yılın 
aynı olarak 120 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
1955 yılında alman tahsisatın yıl sonuna kadar ihtiyaca kâfi geleceği tahmin edilmiş 
olduğundan 1956 yılı için geçen yılın aynı olarak 320 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler öteberi masrafları.: 
Vilâyetler öteberi tahsisatı her yıl kâfi gelmemekte ve borç devretmektedir. Maliye 
dairelerinin su sarfiyatı cetvelleri, temizlik ve nakil masrafları, ilân bedelleri ile 
hükümet konaklarının lâğım ve baca temizleme masrafları ve ufak sıva, tamir, ba 
dana masraflarının ödendiği bu tertibe 80 000 lira fazlasiyle 220 000 lira teklif edil
miştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
1955 yılı bütçesiyle verilen tahsisatın kifayet edeceği düşünülerek bu yılda 80 000 
lira tahsisat teklif olunmuştur. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Sarfiyatın seyrine göre alman tahsisat yetişmekte olduğundan 1956 yılı için de geçer; 
yılın aynı olarak 280 000 lira teklif edilmiştir. 

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 âzami tasarrufa riayetle bu fasıldan 
650 000 liranın düşülerek 2 000 000 lira ile idare olunabileceğinden bu miktar tek
lif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Posta ve telgraf ücretlerinde yapılan son ayarlama dolayısiyle bu tertibe 380 000 
lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Birkaç yıldır yapılan sarfiyat seyrine göre bütçeye konulmuş bulunan 880 000 lira 
tahsisatla idare olunmıyacağı anlaşılmış ve muhtelif vergi kanunları hükümleri gere
ğince vergilere ait tebligat ve itirazların posta ile yapılması mecburiyeti karşısında 
1955 yılının daha altıncı ayında tahsisatın mühim bir kısmı sarf edilmiş bulunmakta 
olduğundan ve 15 . VIII . 1955 tarihinden itibaren posta ücretlerinde yapılan ayarla* 
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ma da göz önüne alınarak 1956 yılı ihtiyacı için bu maddeye 1 250 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Vekâlet binasına ilâve olunan yeni binanın 1956 yılında hizmete girmesi üzerine ve 
vekâlet merkez teşkilâtının genişlemesi dolayısiyle dairelere yeniden dahilî ve ha
ricî telefonlar tesisine lüzum hâsıl olmuştur. Bundan başka yukarıki maddelerde arz 
olunan ayarlama dolayısiyle bu tertibe 1956 malî yılı ihtiyacı için 220 000 lira teklif 
edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Kazalarda maliye teşkilâtının jandarma telefon santrallerinden faydalanması zaman
la azalması ve kazalarda telefon santral ve tesislerinin ihdası sebebiyle bu maddeye 
1955 yılında alman tahsisatla yıl sonuna kadar idare olunmıyacağı ve yukarıki mad
delerde ve arz olunan ayarlama sebebiyle gerek yeni taleplerin is'afı ve gerek ayar
lamaya ait kısmın karşılanması için 264 000 lira teklif edilmiştir. 

Vilâyetler kira bedeli : 
6570 sayılı Kanun dolayısiyle 1 . VI . 1955 tarihinden itibaren kira bedellerine yapı
lan zamların karşılanması ve başka binalara nakli gereken daireler için kiralanacak 
binaların kira bedellerini karşılamak üzere bu fasla 235 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. 

Giyecekler : 
Vekâlet teşkilâtında mevcut merkez hizmetlilerine her yıl birer kat elbise ve ayakka
bı ile üç yılda bir palto verilmektedir. 1956 yılında verilmesi gereken elbise, palto 
ve ayakkabının maliyet fiyatlarına göre tutarı 60 000 liraya baliğ olmakta ise de bu 
yıl için 50 000 lira teklif olunmuştur. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
6347 sayılı Kanunla vekâlet taşra teşkilâtında yeni kadrolar eklenmiş bulunması re 
Vilâyetler İdaresi Kanununun verdiği salâhiyete binaen vilâyetlerce yapılan nakil 
ve tahviller dolayısiyle ve Maliye Okulundan mezun olanların Şark vilâyetleri kazala
rına ve Şark hizmetini ikmal edenlerin de Garba nakillerinin ve 4910 sayılı Kanunla 
verilen salâhiyete müsteniden yeniden teşkil edilecek veya lâğvolunacak ve yer değiş
tirecek askerî birlikler muhasebecilikleri memurlarının ve emekliye ayrılan vekâlet 
memurlarının yolluklarının ve sene içinde bu mevzuda zuhur edecek diğer ihtiyaçları 
karşılamak üzere 1956 yılı tahsisatı geçen yılın aynı olarak 360 000 lira teklif olun
muştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Devlet muhasebe sisteminde yapılan son deişiklik dolayısiyle merkezden taşraya ve taş
radan merkeze bir kısım memurların nurvakkat vazifelerle gönderilmesine lüzum ve 
zaruret bulunmakta ve kış mevsiminde Şark vilâyetleri , kazaları, mal müdürlüklerinde 
ve veznedarlıklarında vukua gelen inhilâllerin kapatılması o mahallerde münhal vazi
feleri tenvir edecek memur olmaması gibi sebeplerle civar kaza ve vilâyetlerden mu
vakkat memuriyetlerle bir kısım memurların izamı mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 
Bundan başka istanbul, izmir, Ankara gibi büyük vilayetlerimizdeki icra ve yoklama 
memurlarının nakliye ücretlerinin 5877 sayılı Harçlar Kanununun yürürlüğe girdiği 
1952 malî yılından beri tapu idarelerinden bildirilen gayrimenkul satış bedellerinin 
rayiç bedelden aşağı olup olmadığının tetkiki ve mezkûr kanuna bağlı beş sayılı tari
fenin 5, 6 ncı maddelerinde zikredilen gayrimenkullere kıymet takdiri için mahalle-
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rine gidecek takdir komisyonu âzalarının yolluk ve ücretlerini karşılama ve vazifele
ri dâhilinde seyyar olarak vazife gören memurların vasati nakliye ücretlerinin ve 
muhtelif suretlerle Hazineye intikal edip henüz Hazine adına tescili yapılmıyan ve 
yekûnu mühim bir miktara baliğ olan gayrimeııkullerin tapulama ve toprak tevzi ko-
misyonlariyle iş birliği yaparak tesbit ve tescil işinin ikmali ve 6333, 6335 sayılı ka
nunlar uyarınca eşhas tarafından mahkeme veya tapulama komisyonları nezdinde ya
pılacak tescil taleplerine karşı müdafaada bulunmak üzere gereken vesaikin ihzar ve 
temini ve aynı zamanda şehir ve kasaba ve köylerdeki ev, arsa ve arazi gibi gayri-
menkullerin fuzuli şagillerinin tâyini kiraya verilmeleri maksadiyle mahallerine gön
derilecek maliye ve fen memurlarının yolluk ve zaruri masraflarının, Adalet Vekâleti
nin nahiyelere sulh hukuk hâkimi tâyin etmesinden kaza merkezlerindeki işlerin bir 
kısmının nahiyelerde takibi zaruretinde kalınmıştır. 
Tapulama Kanununun tatbiki münasebetiyle yapılan arazi kadastrosu yüzünden vâki 
itirazlar arazi üzerinde çalışan hâkimlerin huzuruna gidilmek suretiyle halledilmek
te ve bu hususlar için vilâyet merkezi avukatlarına da seyahat yaptırılmakta oldu
ğundan bu hizmetlerin ifası ve vekâletin diğer ihtiyaçlarının temini için kara, deniz 
ve havayolları tarifelerinde yapılan ayarlamalar da göz önüne alınarak 1956 tahsi
satı 734 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı : 
Vekâletimiz teftiş heyeti kadrosunda mevcut müfettişlerin 1956 malî yılı içinde ya
pacağı seyahatlar dolayısiyle tahakkuk edecek istihkakları 433 637 lirayı bulmakta
dır. Ancak bu miktardan tetkik ve teftiş için yabancı memleketlere gönderileceklere ve 
merkezde çalıştırılacakların istihkakları, mezuniyetleri ve yol masraflarmdaki tasar
ruflarla temin edilebileceği düşünülen 33 637 lira tenzil olunarak 1956 malî yılı için 
geçen yılın aynı olarak 400 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Hesap uzmanları harcırahı : 
Hesap uzmanları kurulu bugünkü kadrosiyle Gelir ve Muamele Vergisi kanunlarının 
tatbikatında uhdesine teveccüh eden tetkikat işlerine lâyikı veçhile yetişememektedir. 
Gün geçtikçe beyannameli mükellefler sayısı da artmaktadır. Bu itibarla kadro mevcu
dunu artırmak zarureti vardır. Bunun için her yıl mümkün mertebe fazla hesap uzman 
muavini alınmasına çalışılmaktadır. Matlup evsafı haiz bulunduğu takdirde 1956 yılın
da 20 hesap uzman muavini alınması kararlaştırılmıştır. 
Bu itibarla 178 hesap uzmanının yapacakları seyahatler dolayısiyle 6245 sayılı Harcirah 
Kanununa göre tahakkuk edecek istihkakları 1 037 120 lira tutmakta ise de bu miktar
dan yabancı memleketlere gönderilecek izinli veya askere gidecek hesap uzmanları istih
kaklarından tasarrufu mümkün görülen 62 820 liranın tenzili suretiyle 1956 yılı için 
geçen yılın aynı olarak 974 300 lira teklif edilmiştir. 
Yabancı memleketler harcirahı : 
1956 yılında yabancı memleketlerde malî mevzular üzerinde akdedilecek kongre ve kon
feranslara NATO toplantılarına ve hazine ve para ile ilgili işlerle ticari müzakerelere 
emlâk anlaşmalarına iştirak edeceklerin yolluk, yevmiye ve masrafları karşılığı olmak 
üzere geçen yılın aynı olarak 160 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Tef tiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Maliye Müfettişlerinin harcirahı: 
1956 malî yılı içinde yabancı memleketlere gönderilecek Maliye Müfettişlerinin 6245 sa
yılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları ve bundan başka ayrıca Milletlerarası 
İktisadî İş Birliği Genel Sekreterliğinin talebine tebaan M. S. A. teknik yardımından 
faydalanmak üzere yabancı memleketlere gönderilecek Maliye Müfettişlerinin gidiş ve 
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dönüş yol paralariyle yevmiye farklarını karşılamak üzere faslın bu maddesine geçen 
yılın aynı olarak 167 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

43 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek hesap uzmanları harcırahı : 
1956 yılı içinde 10 hesap uzmanının birer yıl müddetle tetkik için yabancı memleket
lere gönderilmesi derpiş edilmekte ve bunlara verilecek yevmiye ve yollukların karşılı
ğı olarak 1956 yılı tahsisatı geçen yılın aynı olarak 185 000 lira teklif edilmiştir. 

81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı : 
Hazine, Gelirler, Millî Emlâk ve Muhasebat Umum müdürlüklerinde mevcut 39 aded 
kontrol memurunun yapacakları devir ve teftişe göre 6245 sayılı Kanuna uyularak 
hesaplanan yevmiye ve yollukları karşılığı olarak 1956 yılı ihtiyacı geçen yılın aynı 
olarak 176 120 lira teklif edilmiştir. 

82 Defterdarlar, malmüdürleri, vai'idat müdürleri, millî emlâk müdürleri, kontrol me
murları devir ve teftiş harcirahları: 
Gelirler Umum Müdürlüğü teşkilâtında 153 aded vergi kontrol memuru ve 71 aded 
gelir müdürü mevcuttur. Gelir kontrol memurlarının senenin altı ayında kazalarda 
kontrol yapmaları talimatnameleri icabıdır. Gelir müdürlerinin de mülhak kazalar 
muamelâtını kontrol etmeleri ve görülen aksaklıklar hakkında lüzumlu tedbirleri 
almaları gerekmektedir. Vergi kontrol memurlarının '6245 sayılı Kanun gereğince 
maaşları nispetinde verilmesi.gereken 6 aylık yevmiyeleriyle zaruri masrafları, gelir 
müdürlerinin kazalarda yapacakları devir ve teftiş için senede 200 - 250, malmüdürle-
rinin 100 er lira verilmesi düşünülerek yıllık ihtiyaç 309 500 lira tutmaktadır. 
Muhasebat Umum Müdürlüğüne bağlı bulunan defterdar, malmüdürü ve muhasebat 
kontrol memurlarının idari lüzum ve zaruretler dolayısiyle yapmakla mükellef olduk
ları devir ve teftişler için 66 - 205 ve Millî Emlâk Umum Müdürlüğü teşkilâtında 
mevcut 9 aded kontrolün 150 günlük yevmiye ve yol masraflarının maaşlarına göre 
yapılan hesap neticesinde 16 700 lirayı bulduğu cihetle 1956 yılı için 392 405 liraya 
ihtiyaç bulunduğundan aynı miktar teklif edilmiştir. 

83 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş har-
cirahı: 
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 asgari 
bir hesapla geçen yılın aynı olarak 100 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

84 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişlere ait harcırahlar : 
4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun 5797 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi gereğince iller teşkilâtının faaliye
tini en az üç yılda bir defa hukuk müşavirleri, merkez muhakemat müdürleri, müşavir 
avukat ve avukatlarla 3 ve 4 ncü maddeler gereğince de kazaların işlerini en az yılda bir 
defa vilâyet ve bölge muhakemat müdürleri ve vilâyet avukatları vasıtasiyle teftiş ettiril
meleri icabetmektedir. Bu hizmetin ifası için bu tertibe geçen yılın aynı olarak 20 000 
Mra tahsisat konulmuştur. 

85 Bankalar yeminli murakıpları harcırahı : 
Memleketin muhtelif bölgelerindeki banka merkez ve şubelerinde 2999 sayılı Bankalar 
Kanununun tatbikatını kontrol ve murakabe ile görevlendirilen üç yeminli murakıbın 
yevmiye ve yolluklarına karşılık olmak üzere 22 500 lira tahsisat konulmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 neu maddesi gereğince atll tahsildarlara verilecek 
tazminatlar : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 neu maddesi gereğince atlı tahsildarlara aylıkla-



— İöB — 
M. 

rınm % 30 undan fazla olmamak şartiyle verilmesi gereken tazminat miktarı mevcut 
1 362 aded atlı tahsildara göre 857 880 lira tutmaktadır. Bu miktarın kadrolarına na
zaran aşağı derecede maaş alan tahsildarlardan 1956 yılı iğinde terfi edeceklere ilâveten 
verilmesi gerekecek miktarlarla sene içersinde vilâyetlerce gösterilecek lüzum üzerine 
yaya tahsildarlıktan atlıya çevrileceklerin tazminatları ve 93 ncü maddede yazılı avans 
karşılıkları da göz önüne alınarak 1956 yılı ihtiyacı 906 000 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 49 
ncu maddesi gereğince verilecek avasların 92 nci maddeden karşılanması gerektiğinden 
bu madde kaldırılmış ve tahsisat gerekli 92 nci maddeye nakledilmiştir. 

94 DaTphane 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, îzmir defterdarlıklarında olduğu gibi mükeffel heyet
ler vasıtasiyle tedarik ettirilmesi halinde nakil işinin daha ucuza malolması münasebe
tiyle mühim miktarda tasarruf temin edileceği anlaşılmaktadır. Geçen yıl yapılan 
bir hesap sonunda Balıkesir Defterdarlığının ihtiyacı bulunan 2 725 390 lira değerin
de 6 250 150 aded muhtelif nevi pul ve kıymetli evrakın iki veya üç kişilik bir he
yet marifetiyle gönderilmesi halinde bunun 400 - 500 liralık bir geçici görev harcı
rahı ile nakli mümkün bulunmaktadır. Mezkûr pullar posta kolisi ile gönderildiği tak
dirde bilhassa posta ücretlerinin son ayarlanması dolayısiyle 6 - 7 bin liralık posta 
ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla pul ve kıymetli evrakın pek yüksek 
miktarlara baliğ olan posta sevk ücretlerinden tasarruf edilmesi maksadiyle ve büyük 
vilâyetlerin yıllık ihtiyaçlarını teşkil eden her nevi kıymetli evrak ve pulun mükeffel 
memurlardan müteşekkil iki veya üç kişilik heyetler vasıtasiyle mahallerine teslimi 
uygun görülmüş ve bu yollukların karşılığı olarak 1956 yılı ihtiyacı için geçen yılın 
aynı olarak 20 000 lira 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 bunlardan 
tedavi edilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafları karşılığı olarak faslın 11 nci 
merkez memurları maddesine 65 000 lira, 12 nci vilâyetler memurları maddesine de 
200 000 lira olmak üzere 265 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
Geçen yılın aynı olarak bu yıl da 2 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları: 
Geçen yılın aynı olarak 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Geçen yılın bütçesiyle alman 3 000 lira tahsisatın 2 517 lirası malî yılın altıncı ayın
da sarf edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa bütçe hazırlıkları ve diğer acele işler ve 
toplantılar sebebiyle vekâletlerarasi servis artmakta ve fazla akar yakıt sarf olunmak
tadır. Bu sebeplerle 1956 yılı ihtiyacı için 4 500 lira teklif edilmiştir. 
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22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
1953 yılında satınalınıp hizmete konulan servis arabalarının vukuu melhuz tamir 
masraflarını karşılamak üzere 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrflari: 
İstanbul Defterdarlığının çeşitli işlerinde kullanılan servis arabasının ve istanbul, 
İzmir, Ankara defterdarlıkları için alınacak 6 sepetli motosikletin işletme masrafları
na karşılık olmak üzere 4 500 lira tahsisat konulmuştur. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
İstanbul Defterdarlığı hizmet arabasının 1956 yılı içinde vukuu melhuz tamir mas
rafları karşılığı ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere 1 700 lira teklif edilmiştir. 

310 Elçilikler maliye müşavirlikleri masrafları : 
Elçilikler maliye müşavir ve mümessilliklerinin idare masrafları dökümü aşağıda ya
zılı olduğu üzere geçen yılın aynı olarak 45 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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401 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 olmaksızın 
doğrudan doğruya kazalara gönderilmesi ieabettiğinden her kazanın ihtiyacının ayrı 
ayrı ambalaj edilmesi icabetmekte ve binnetice ambalaja muktazi iptidai maddelere daha 
fazla ihtiyaç hâsıl olduğu gibi pul sarfiyatı geçen yıllara nazaran % 15 ilâ % 20 nispe
tinde artmış olduğundan gelire müessir olan pulların fazla basımı da iptidai maddelerin 
artmasına sebebolmakta ve bu ihtiyaçlar için iptidâi madde olarak pul kâğıdı, mukavva, 
zamk, ecza, kalay, kurşun, boya, kapsül ve sicim gibi levazım alınmaktadır. 
Bu sebeplere binaen 1956 tahsisatı 387 500 lira olarak teklif olunmuştur. 

21 İşçi ücretleri ve işletme masrafları : 
Bu maddeden Hazineye ait muhtelif kıymetlerde harç, damga, tayyare, millî savun
ma pullariyle hariçten alman pul, cilt, baskı, siparişleri münasebetiyle çalıştırılan iş
çilerin yevmiyeleriyle işletmeye mütaallik kuvvei muharrike, su, benzin, yağ, gaz, tan
zifat ve elektrik malzemesi gibi masraflar ve işçilerin îş Kanununa göre fazla çalışma 
ücretleri ödenmektedir. Ortalama 60 - 65 işçiye 5 - 10 lira arasında yevmiye verilmek-' 
te ve ortalama yevmiye miktarı 690 kuruş tutmaktadır. Bütçe ve iktisadiyatımızdaki 
inkişaf pul sarfiyatını devamlı surette artırmakta olduğundan 1956 malî yılında de
vamlı surette pul tabedilebilmesi için fazla mesai yapılacağı gibi işçi adedinin artırıl* 



ması ve kalifiye elemanların ücretlerine birer miktar zam yapılması, işçilere ücretli 
mezuniyet verilmesi gibi zaruretler karşısında bu tertibe 425 000 lira tahsisat konul
muştur. 

22 işçi sigortaları Kanununa göre ödenecek primler : 
Darphane ve Damga Matbaasında çalışan işçilerin 4472, 5417, 5502 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek sigorta karşılığı ve yeniden alınması derpiş olunan işçiler için bu 
tertipten yapılacak tediyeleri karşılamak maksadiyle 43 000 lira tahsisat teklif olun
muştur. 

23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği masrafları : 
Büyük kıymetleri nezdinde muhafaza eden Darphane ve Damga Matbaasında çalışan 
işçilere esas itibariyle öğle yemeği için dışarıya çıkmaktan menedilmişler ise de bu iş
çilerin bâzı ahvalde yemeklerini beraberlerinde getirmedikleri cihetle dışarıya çık
malarına bizzarure müsaade edilmekte ve binnetice iş yerinden dışarıya çıkarılmazdan 
evvel işçilerin üstleri başları aranmakta ve böylece öğle paydosu olarak işçilere tanı
nan bir saatlik zamanın bir kısmı da kaybedilmek suretiyle haklı ve devamlı şikâyet
lere yol açmaktadır. Bu zaruretler karşısında Darphane ve Damga Matbaası işçilerine 
öğle yemeği verilmesi uygun bulunmuş olduğundan yeniden alınacak işçiler de he-
sabedilmek suretiyle 240 işçiye yevmiye 75 kuruştan hesaplanmak suretiyle 261 iş 
günü için 46 980 ile diğer masraflar karşılığı olarak 3 020 lira ki 1956 yılı ihtiyacı 
için 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları : 
Malî mevzular üzerine görüşmeler yapmak üzere memleketimize gelen yabancıların 
adedi geçen yıllara nazaran çok artmış bulunmaktadır. Bundan başka aynı maksatla 
yabancı memleketlerdeki müzakereler sırasında mahallî delegelere verilmesi icabede-
cek ziyafetler ve memleket dâhilinde temsil dolayısiyle yaptırılacak çelenk, verile
cek hediyeler karşılığı olarak bu fasla geçen yılın aynı 25 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 

10 Beyiye aidatı : 
Bu tertipten geçen senelerde vukubulan sarfiyat miktarı 3 271 000 lira arasında
dır. 1956 yılı bütçesinde 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 gereğin
ce Nakliyat Resminin tahsil ve mal sandıklarına yatıran nakliye müesseseleri ve rad
yo abone ücretlerini tahsil eden PTT idarelerine verilecek aidat karşılığı olan faslın 
bu maddesine geqen yılların sarfiyat seyrine göre ve geçen yılın aynı olarak 1300 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

30 Geriverilecek paralar : 
Hesabı katilere nazaran bu tertipten verilen tediye emirleri miktarı 4 ilâ 6 milyon 
lira arasında tahalüf etmekte ise de Vergi Usul Kanuniyle vergiler kesbi katiyet et
medikçe tahsilat yapılmaması kabul edilmiş olduğundan bu yıldan itibaren gerive
rilecek paraların tahakkukunun azalacağı ümidedilmektedir. Bu itibarla 1956 yılı için 
geçen yıl olduğu gibi 3 000 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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40 Mahkeme harçları : 
5887 sayılı Harçlar Kanuniyle nispî ilân harçları % 20 den % 40 a çıkarıldığı halde tah
sisat artışı aynı nispetlerde olamamıştır. Dâvalar umumiyetle artmaktadır. Tescil 
dâvaları bu artışı çok yükseltmiştir. 1956 yılında bu maddeye 1 000 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 

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. 
Bir taraftan Hazineye ait gayrimenkullerin millî emlâk servislerince süratle tesbiti 
işine devam edilmesi ve diğer taraftan yurdun muhtelif bölgelerinde çalışan tapula
ma komisyonlarının faaliyetlerinin artması sebebiyle Hazineye aidiyeti tesbit edilen, 
gayrimenkullerin miktarının gittikçe fazlalaşması hususu göz önünde tutularak 700 000 
liralık tahsisatın 1956 yılı için yeteceği düşünülmektedir. 

10 Vergi komisyonla rının maaşlı olmıyaıı âzalarının huzur ücretleri ile vukuf ehli ücret
leri : » 
Bu tertipten vergi kanunları gereğince kurulan komisyonların gayrimuvazzaf üyele
riyle vukuf ehli ücretleri karşılanmaktadır. 5887 sayılı Harçlar Kanununun 72 nci 
maddesi mucibince yapılmakta olan rayiç bedel tesbiti ile mezkûr kanuna bağlı 5 
sayılı tarifenin 5 ilâ 6 sıra numaralarında yazılı gayrimenkullere ait kıymet takdiri 
işleri, komisyonların muamelâtını % 50 artırmış bulunmaktadır. 1949 yılında alman 
malûmata göre 29 . IV . 1952 tarih ve 2J3 516-2/13680-53 sayılı genel yazıya bağ
lı vilâyetlerden cetvel gereğince tesbit edilen huzur ücretlerinin azlığı dolayısiyle 
komisyonların gayrimuvazzaf üyelerinin toplantılara iştirak etmemeleri yüzünden iş
lerin teraküm ettiği vilâyetlerin işarından anlaşıldığından o tarihten beri iktisadi 
sahada husule gelen değişiklikler de nazara alınarak gayrimuvazzaf üyelerle vukuf 
ehli ücretlerinin günün iktisadi durumuna göre değiştirilmesi uygun bulunmuş ve key
fiyet vilâyetlere tebliğ olunmuştur. Alman malûmatlara göre 1952 yılında tesbit olu
nan miktarların % 75 nispetinde artırılması gerekmektedir. Bu itibarla bu tertibe 
konulan tahsisatın 120 000 lira fazlasiyle 360 000 lira olarak teklifi zaruri bulunmuş
tur. 

20 Satış komisyonları ile artırma ve eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak bele
diye âzalarının huzur ücreti : 
1955 yılından beri ordunun hizmet dışı ettiği menkul mallar miktarının çok artmış bu
lunması ve bunların süratle tasfiye edilmesi mecburiyeti satış komisyonlarının mesaisi
ni fazlalaştırmış bulunduğundan 1956 yılı için geçen yılın aynı olarak 35 000 lira tek
lif edilmiştir. j 

30 Maliye Müşavere Komisyonu huzur ücreti : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 132 nci maddesi gereğince Malî Müşavere Komisyonu 
ayda dört içtima yapmakta ve teklif olunan 23 500 lira tahsisat yetişmektedir. 

10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları : 
Bu maddeye mevzu tahsisatın bir kısmı Darphane ve Damga Matbaasının basmakta 
olduğu kıymetli kâğıtların ilk madde ve baskı masraflarını teşkil etmekte ve Darpha
ne ve Damga Matbaasına verilmekte olup 1956 malî yılanda 400 000 liranın kifayet ede
ceğinden bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. 
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20 Menkul ve gayrimenkul malların, haciz, ilân, satış ve taşıma masrafları : 
Mahcuz malların haciz ve satışı dolayısiyle önceden ihtiyarı lâzımgelen masrafın kar
şılığı olan bu tahsisat mahcuz malın satışını mütaakıp satış bedelinden tevkif oluna
rak bütçeye irat kaydedilmekte ve bu tertipteki tahsisatın sarfı hâdiselerin vukuuna 
bağlı bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar vukubulan hâdiselere göre 20 000 liranın 1950 yılı ihtiyacını da karşı-
lıyacağı cihetle bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

10 Faiz, acyo ve para farkları : 
a) Merkez Bankası kısa vadeli avans hesabı : 
1715 numaralı Merkez Bankası Kanununun 6344 sayılı Kanunla muaddel 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası gereğince mezkûr bankaca cari yıl masraf bütçeleri yekûnunun 
% 15 ine kadar açılacak kısa vadeli avansın 1955 yılındaki limiti 441 109 091,70 lira
dır. Bu avans hesabından hazinece bir yıl zarfında müstemirren 415 000 000 liranın 
kullanılacağı nazarı dikkate alınmıştır. 
Bu suretle % 0,75 faiz 3 112 500 

% 10 M. Vergisi 311 250 

3 423 750 S 423 750 
b) Plasman bonoları : 
Bütçe Kanununun 5 nci maddesine istinaden banka ve ortakların hazine
ye yatıracakları paraların miktarı 150 000 000 lira olarak tesbit edilmiş
tir. Bu miktara karşılık 120 000 000 liranın yatırılacağı ve aynı miktar 
bono çıkarılacağı derpiş edilerek bu bonoların % 3 ten faizi 3 600 000 

7 023 750 
20 Para taşıma giderleri : 

Basılmakta olan ufaklık paraların m abandıklarına ve tedavülden çekilen paraların da 
Darphane ve Damga Matbası Müdürlüğüne gönderilmesi ve para taşıma miktarında
ki artış dolayısiyle bu masrafların karşılığı olarak 1956 yılı için 200 000 lira tahsi
sat konulmuştur. 

10 Belirtme masrafları : 
Devlet emvalinin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tetkik ve tasniflerinde hariç
ten çalıştırılacak bilir kişilerin yevmiyeleriyle belirtmeye ait sair bilcümle masrafları 
karşılığı olup bu yıl hazineye ait gayrimenkullerin mahallen tesbitine geniş ölçüde 
başlanmış bulunması sebebiyle malî yılın henüz altıncı ayında bu tahsisatın yarı mik
tarı sarf edilmiş bulunmaktadır. 
Hazinenin tasarrufu altında bulunan yerlerin tesbitine 1956 yılında da aynı şekilde de
vam edileceğinden ve tapulama komisyonlarının faaliyeti gittikçe genişlemekte olması 
sebebiyle belirtilecek devlet malları da artmaktadır. Bu itibarla 1956 malî yılı için ge
çen yılın aynı olarak 60 000 lira tahsisat konulması zaruri görülhıüştür. 

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 masrafları teşkil eder. 
1955 yılında alınmış olan 1 000 000 lira tahsisatın malî senenin altıncı ayında 567 268 
lirası sarf edilmiştir. Satışa çıkarılan menkul ve gayrimenkullerin satış ve kira veya 
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ecrimisil alınan gayrimenkullerin kira bedellerinin günün rayiçlerine nazaran alınma
sını temin için tahmin işinde ehlivukuf kullanılması zaruri görülmektedir. Bunların 
ücretleri de bu tertipten ödenmektedir. 
Diğer taraftan menkul ve gayrimenkul malların satışlarının artması sebebiyle ilân üc
retleri de çoğalmıştır. Bilhassa son yıllarda belediye hizmetlerinin inkişaf ederek git
tikçe genişlemesi ve artması neticesinde 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğin
ce hazineye ait binalarla arsaların da tâ'bi olduğu yol, lâğım ve su tesisleri ile harita 
ve imar plânlarına iştirak payları miktarı eskisine nazaran 4 ilâ 5 misli fazlalaşmıştır. 
Bu sebeple 1955 yılında bu ihtiyaç için 300 000 lira keza mezkûr kanunla Hazinece öde-
tilmesi ge'reken temizleme ve aydınlatma resimleri şümulüne giren binalarla iratlı arsa
ların kıymetleri 1947 senesinde tanzim edilen cetvellere nazaran 147 975 961 liradır. O 
tarihten beri yapılan hükümet konaklariyle diğer resmî dairelerin ve binaların kıymeti 
70 000 000 lirayı tecavüz etmiş bulunmaktadır. Resim nispeti devlete ait binalarda safi 
iradın % 5 ini geçmiyeceğini ve safi iratta inşa kıymetinin % 10 u olup resmin âzami 
miktarı 2 000 lirayı tecavüz edemiyeceğine nazaran takriben 400 000 liraya ihtiyaç bu
lunmakta ise de gerek iştirak paylarından gerek temizleme ve aydınlatma resminden 
şimdiye kadar ödenmemiş olan taksit bedelleriyle borçlar göz önünde tutularak 6183 sa
yılı Kanun gereğine gecikme zammı verilmemesi için temizleme ve aydınlatma resmi 
için 500 000 liraya memur konutlarının idare masrafları için 200 000 liraya ve 4830, 
5927 ve 6195 sayılı kanunların tatbiki dolayısiyle 1956 yılında ödenmesi gereken bilû
mum masrafları karşılamak üzere 1956 malî yılı ihtiyacı geçen yılın aynı olarak 
1 000 000 000 lira teklif edilmiştir. 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği masraflar : 
A) Halen mevcut mukaveleli ve aylık ve ücretli avukat veya dâvavekillerinin yıllık üc
ret tutarları 249 600 lirayı bulmaktadır. 
1. Bundan başka tescil dâvalarında husumetin 6333 sayılı Kanun mucibince Hazineye 
tevcihi dolayısiyle iş hacmi artan birçok kazalarda 36 ncı madde mucibince mukaveleli 
avukatlık ihdası zarureti vardır. 
2. Diğer taraftan mahkeme teşkilâtı kurulan nahiyelere mal müdürlerinin gitmesi im
kânsızlığı da bir kısım kazalarda mukaveleli avukat istihdamını zaruri kılmaktadır. 
Bu iki sebeple şimdilik 17 yerde mukaveleli avukat İstihdamı gerekmektedir. Bunların 
yıllık tahsisatı 52 800 lira tutmaktadır. 
B) işlerin artması sebebiyle verilen ücretler tatminkâr bulunmamakta ve ayrılanla
rın yerine aynı ücretle talipler bulunamamaktadır. Bu itibarla mevcutların bir kısmı
nın ücretlerine zam yapılması zaruridir. Bunun için de 9 000 liraya ihtiyaç bulun
maktadır. 
C) îcra Vekilleri Heyeti karariyle istihdam edilmesi muhtemel bulunan avukatlar 
için de bir tahsisat konulması düşünülmüştür. 
Yukarda arz olunan sebeplere istinaden 1956 yılı ihtiyacı 326 400 lira tutmakta ise 
de bu miktarın 8 400 lirası yıl içinde tasarrufu mümkün görüldüğünden 320 000 lira 
teklif edilmiştir. 

3242 ve 5254, 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasına yapılacak Ödemeler: 
3242, 5254 ve 6183 sayılı kanunlar gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca dağıtılan yemeklik ve tohumluklardan mütevellit alacaklarından müddeti 
içinde tahsil olunamaması dolayısiyle malsandıklarma devrolunan senetler hakkında 
banka ile yapılan muhabere sonunda 1954 - 1955 yıllarında devredilen senetler muh-
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teviyatının masraf ve faizleriyle 2 883 156 liraya baliğ olduğu anlaşılmış ve 1956 
yılında bütçeye bu miktar tahsisat konulmuştur. 

5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler : 
8 . 7 . 1955 tarihinde yürürlüğe giren ve îskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların bâzı madde 
lerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 6093 sayılı Kanun 
ile 5826 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrası, dördüncü ve geçici madde
leri değiştirilmiş ve üçüncü maddesinin A ve B bentleri kaldırılmış, 5420 sayılı Kanu
nun ise birinci maddesi değiştirilerek yeni bâzı hükümler konulmuştur. 
Mezkûr kanun hükümlerine göre 5420 ve 5826 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
ödemeler bu kanunun üçüncü maddesindeki esaslar dairesinde yani 1944 malî yılı 
vergisine matrah olan kıymetin dört misli üzerinden hesaplanacaktır. Diğer taraf
tan idareten nakledilen serbest bölge halkından olup da 2510 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince bir yıl içinde mallarını tasfiye etmiyenlere veya istihkak mazba
tası almıyanlara 5826 sayılı Kanun ile Hazinece tasfiye edilen gayrimenkullerden yal
nız arazilerinin satış bedelleri 1944 malî senesi vergisine matrah olan kıymetin dört 
misli üzerinden hesaplanrak arada doğacak farklarla birlikte ödenirken, 6093 sayılı 
Kanunla bu gibi şahısların tasfiye edilen musakkaf gayrimenkulleıinin de bedelleri
nin aynı esaslar dairesinde ödenilmesi kabul edilmiştir. Ancak, mezkûr kanunlar ge
reğince yapılacak ödemelere mütaallik muameleler bu kanunların şümulüne giren 
gayrimenkullerin tesbitinde tesadüf edilen güçlükler dolayısiyle çok bati yürümek
tedir. Bu sebeple 1955 senesinde devredilecek muamelelerin 1956 yılında ikmal edil
mesi göz önünde tutularak 1956 yılı ihtiyacı için 350 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Devlet binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından korunma masrafları : 
1955 yılı bütçesine konulmuş bulunan 200 000 lira tahsisat Dahiliye Vekâletince 
hazırlanıp vekâletimize gönderilmiş bulunan cetvellere göre aynen ve tamamen tevzi 
edilmiş bulunmaktadır. 
315815 sayılı kararname ile tatbik mevkiine konulan talimatname gereğince yapıl
ması icabeden bütün masrafların bu fasla mevzu tahsisatla karşılanması gerekmek
tedir. 
Bu itibarla 1956 yılında geçen yılın aynı olarak 200 000 lira tahsisat teklif edilmiş
tir. 

Kaza teşkili masrafları : 
1956 yılında teşkili muhtemel kazalar masraflarının karşılanması için 300 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Malî istihbarat arşivlerinin kurulm asiyle ilgili her çeşit masraflar : 
1952 - 1955 yılları bütçelerine konulan tahsisatla malî istihbarat arşivlerinin bir kı
sım ihtiyaçları karşılanmış ise de ikmal edilmemiş olması hasabiyle faaliyete geçile
memiştir. 
Mütebaki ihtiyaçların temini ve bir an evvel faaliyete geçirilebilmesi için 1956 malî 
yılı bütçesine geçen yılın aynı olarak 200 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince tesis edilecek fon karşılığı : 
Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince tesis edilecek fon karşılığı olarak geçen 
yılın aynı 100 000 lira teklif edilmiştir. 
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10 Yayın masrafları, satmalma ve abone : 
Malî mevzular üzerinde bilhassa yabancı memleketlerde neşredilen kitapların satırı-
alınması ve neşredilen ilmî ve meslekî gazete ve dergilerin aboneleri karşılığı ile ve
kâlet teşkilâtının meslekî *kitap ihtiyaçlarının temini ve bundan başka maliye müfet
tişleriyle hesap uzmanlarının yabancı memleketlerde yapmış oldukları tetkik netice
sinde tanzim edip vekâlete intikal ettirdikleri raporların mahdut sayıda olması dola-
yısiyle vekâletin diğer servisleri faydalanmamakta ve raporlar alâkalı kurullarda sak
lanmaktadır. 
Vekâlet servislerinin Maliye müfettişlerinin ve hesap uzmanlariyle diğer resmî ve hu
susi müessese ve şahısların istifadelerine arz etmek, tetkikleri^ ona göre daha dik
katli ve ihtimamlı bir surette yapılmasını sağlamak bakımından bu raporların alâka
lılar tarafından bastırılmış nüshalarının vekâletçe satmalınması ve dağıtılmasının 
uygun olacağı düşünülmüştür. Bu itibarla yukarda arz olunan masraflar ve ihtiyaçlar 
karşılığı olarak 1956 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 
maksadiyle her hafta neşredilmekte olan bültenin kâğıt bedeli ve vekâletçe lüzum 
görülecek tercüme işlerinin gerektirdiği masraflar ile ingiltere, Almanya ve İsviçre 
devletlerinin Gelir Vergisi mevzuatı bu vergiye ait içtihat kararlarını tercüme ettir
mek ve Millî Emlâk Rehberi adlı eserin bastırılması ve vekâletin diğer ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 1956 yılı Bütçesine 25 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

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 1956 yılı için 20 000 lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 

40 Malî kanun ve kararların tabı masrafları : 
Malî kanun ve kararların yeniden tevhidolunarak bastırılması gerekmiş ve buna ait 
masrafları karşılamak üzere yeniden açılan bu maddeye geçen sene olduğu gibi bu se
ne de 100 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları : 
1955 yılında Avrupa'ya gönderilmiş bulunan, memurların yolluklariyle talebe tahsisa
tı farkı ve 1956 da staj için gönderilecek memurların gidiş yolluklariyle staj tahsisatı 
farklarını karşılamak üzere 22 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Teknik yardımlardan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları : 
M. S. A. Teknik yardımdan faydalanılarak yabancı memleketlere gönderilecek vekâlet 
memurlarının yollukları karşılığı olarak 35 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Düşünülmiyen masraflar : 
Bu tahsisat Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 59 ncu maddelerine göre Vekiller 
Heyetinden karar alınmak suretiyle sarf olunmaktadır. 
Faslın adından da anlaşılacağı üzere bütçenin hazırlanması sırasında düşünülemîyen ve 
binnetioe bütçede tertibi bulunmıyan hizmetlerin karşılığı olup miktarı hâdiselerin zu
huruna bağlı bulunmaktadır. Her sene olduğu gibi bu yılda 100 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 



— 166 — 

ihtiyat tahsisat : 
Bütçe Kanununa bağlı (F) cetveli gereğince vekâletlerin geçen ve eski yıllar borçları 
ile mahkeme harçları ve mahkeme ilâmiyle borç .̂ gerçekleşmiş, tertiplerden tahsisatı kal-
mıyanlara aktarma yapılmak suretiyle kullanılmakta ve bu yıl da 240 000 lira tahsisat 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Maliye Okulu ve kursu umumi masrafları : 
Son senelerde millî ekonomimizin arz ettiği inkişaf Devlet sektöründen hususî sektöre 
personel akışını mucibolnruş ve bu akış bilhassa Ma]iye teşkilâtında kendini göster
miştir. 
Gerek bu şekilde ve gerek diğer normal şekillerle açılan malî vazifelere getirilecek 
personelin fert ve Devlet Hukukunun ziyama meydan verilmemesi bakımından malî mev
zuata bihakkin vâkıf ve lüzumu nispetinde hukuk bilgisine sahibolmaları lâzımdır. 
Günden güne inkişaf eden vekâlet işlerinin modern memleketlerdeki gibi yürütülmesi 
için hazırlanan ve hazırlanmakta bulunan vergi ve masraf kanunlarının tatbikini ko
laylaştırmak bu sahada hususi bir bilgi ile yetiştirilmiş memurlarla kabil olacağı şüphe
sizdir. 
Bu sebeple 1948 yılında kapatılmış ve maliye teşkilâtına birçok kıymetli elemanlar ye
tiştirmiş bulunan Maliye Meslek Okulu yeniden açılmış ve 120 öğrenci ile 1955 - 1956 
yılı tedrisatına başlamış bulunmaktadır. 
Bu itibarla 120 yatılı okul ve 60 aded memur kursu öğrencisinin bütçeye bağlı (R) cet
velinde yazılı, yiyecek, giyecek, harçlık, kitap, defter ve saire tedris malzemesi, sıhhi 
ihtiyaçlar, tedavi ve ilâç, spor malzemesi ve yolluklariyle diğer ihtiyaçları karşılığı ve 
okulun tesis masrafları için bu tertibe 480 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Gelir vergisi kursları umumi masrafları : 
Gelir, kurumlar ve esnaf vergileri kanunlarından beklenilen neticelerin elde edilebilme
si için mükelleflerin mevzuu tamamen kavramaları gerekmektedir. 
Bu sebeple 1952 - 1955 yıllarında bir kısım vilâyet ve kazalarda gelir vergisi kursu açıl 
mistir. Hesap uzmanları tarafından idare edilen kurslarda mükelleflerle bunların ver
gi işlerini tedvir eden müstahdemlerine ve diğer taliplerin vergi kanunları hakkındaki 
tereddütlerinin izalesine çalışılmış ve işletme hesabı esasına göre defter tutma usulleri 
öğretilmiştir. 
Gerek hesap uzmanlarından alman raporlardan gerekse mahallî valiliklerin iş'arından 
kursların çok iyi netice verdiği anlaşıldığından ve mükelleflerin tamamen tenvir edil
meleri ve defterlerini bizzat tutamıyan mükelleflerin de defter tutma usulüne vâkıf kim
seleri kolaylıkla bulabilmeleri için 1956 malî yılında da diğer vilâyetlerde kurs açılma
sı ve bu suretle mükelleflere icabeden yardımda bulunulması düşünülmüş ve bu sebeple 
1956 bütçesine geçen yıl olduğu gibi 100 000 lira tahsisat konulmuştur. 
3025 sayılı Kanun gereğince Denizcilik Bankasının Yan Gölü İşletmesi zararları kar
şılığı : 
3025 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden mülga Devlet Deniz İdaresinde, Van 
Gölünde açılmış bulunan işletmenin 1. I I I . 1952 tarihine kadar tahakkuk eden ve 5842 
sayılı Kanuna göre Denizcilik Bankasına devredilen zararları 4 575 299 liradır. Ha
zinece ödenmesi gereken bu zararın iki senede tediyesini teminen ilk taksit olarak 
2 287 650 lira tahsisat konulmuştur, 
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6327 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğinee taahhüdolunan hisse senetleri için yapı
lacak ödemeler : 
6327 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince «B» grupu hisselerinden 10 750 000 li
ralık kısmı hazinece taahhüdedilmiştir. 
Bu hisselerin % 50 nispetinde tediye edilmesi Petrol Anonim Ortaklığı idare Meclisin
ce karar altına alınmış olduğu cihetle 10 750 000 liranın % 50 si 5 375 000 liradan he
nüz ödenmiyen 434 482 liranın tediyesini teminen aynı miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Bütçenin tanzimi sırasında miktarının katî olarak bilinmesi mümkün olmıyan bu terti
be ihtiyaç nispetinde ödenek konulması imkânsız bulunduğundan sene içinde tahsisat 
yetişmediği takdirde Bütçe Kanununun bu hususta verdiği salâhiyete istinaden cari 
yıl bütçesinin taallûk, ettiği fasıl maddesinden karşılığı tenzil edilmek ve bu fasıla ak
tarma yapılmak suretiyle tahsisat temin olunmakta ve tahakkuk eden borç ödenmek
tedir. Bu itibarla 1956 yılı için geçmiş yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak 300 000 li
ra tahsisat konulmuştur. 

502 Eski yıllar borçları : 
10 1951 - 1954 yılları borçları : 
20 1928 - 1950 yılları borçları : 

Bu hususta 501 nci fasılda izahat verilmiştir. Bu itibarla eski yıl1 ar borçları fasıl tah
sisatı sarfiyat seyrine göre 1956 yıiı için 350 000 lirası onuncu, 10 000 lirası da 20 nci 
maddesine' aidolmak üzere 360 000 lira teklif edilmiştir. 

Yardımlar 

601 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne yardım : 
(Türk Hav ayol1 arı Anonim Ortaklığı) namiyle yeni bir veçhe verildiğinden bu fasıl 
kaldırılmış ve 6623 sayılı Kanuna göre yatırımlarda yeni bir fasıl açılarak 8 000 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

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 : 
30 Fatih külliyesi onarımı için : 

605 Ankara Üniversitesine yardım : 

606 İstanbul Üniversitesine yardım : 

607 îstanbul Teknik Üniversitesine yardım : 

608 Petrol Dairesi Reisliği : 
10 Hazinece ödenecek hisseler karşılığı: / 
20 Hazineden yardım : 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne yapıla
cak ödemeler : 

610 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne yardım : 
Et ve Balık Kurumuna yardım : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu kurumların masraflariyle gelirleri arasındaki 
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farkın karşılanması için konulmuştur. 604 ncü faslın 30 ncu maddesi kaldırılmış ve 
608 nei faslın 10 ncu 6326 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine göre bu yıl bütçesine 
160 000 lira tahsisat konulmuştur. 

611 5889 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler : 

612 5889 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler : 
5889 sayılı Kanunun 1 nei maddesiyle yabancı memleketlerden yurda ithal edilecek 
olanlarla memleket içinde tasfiye ve taktir veya sair suretle imal olunan akar yakıt
lardan alınacak yol vergisinin 1956 yılı içinde 90 000 000 lira hasılat sağlanacağı 
tahmin olunmuştur. 
Buna göre aynı kanunun 7 nei maddesine göre tahmin olunan 90 milyon liradan 
% 40 hesabiyle 36 800 000 liranın özel idareler ve % 15 hesabiyle 13 800 000 lira
nın da belediyeler hissesi olarak tefriki suretiyle 1956 yılı bütçesine konulmuştur. 

613 Belediye hastaneleri umumi masraflarına yardım : 
1954 yılında özel idareler hastaneleri Devlete intikal ettiğinden bu fasla yalnız bele
diye hastanelerine yardım için 400 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Lira 

614 Türkiye Malûl Gaziler Birliğine yar
dım : 

615 Darülacezeye yardım : 

616 Kızılay Kurumuna yardım : 

617 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım: 

618 Darüşşafakaya yardım : 

619 Türk Eğitim Derneğine yardım : 
10 Yurtlar için : 
20 Yeni tesisler için : 

620 Musevi Hastanesine yardım : 

621 Balıklı Rum Hastanesine yardım : 

622 Ermeni Hastanesine yardım : 

623 Manisa'da Moris Şinasi Hastanesine 
yardım : 

624 İstanbul Esnaf Hastanesine yardım : 

625 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler 
derneklerine yardım : 

10 Ankara 'claki Türkiye Sağır, Dilsiz 
ve Körler Derneği Genel merkezine: 25 000 

20 Diğer derneklere 5 000 

626 Şehitlikler Tmar Derneğine yardım: 20 000 

15 
25 
550 
75 
165 

150 
100 
40 
60 
40 

50 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
40 000 
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Lira 

642 

645 

647 

€48 

650 

651 

Türkoeağına yardım: 

Kırpmar güreşleri için Edirne Bele
diyesine : 

Ankara Orduevine yardım : 
Ankara Çocuk Sağlık Derneğine : 
Maltepe Cami Yaptırma Derneğine : 

Adana'da Kuvvei Milliye Mücahit ve 
Gazileri Cemiyetine yardım : 

Türk Tarih Kurumuna yardım : 
10 Kurum ve yayın işleri için: 20 000 
20 Kazı işleri için: 30 000 

Türk Hukuk Kurumuna yardım: 5 000 

Türk Coğrafya Kurumuna yardım: 5 000 

Bâzı milletlerarası derneklere yar
dım: 20 000 

Milletlerarası Kızılhaç Kurumuna : 10 000 

Muhtelif turizm teşekküllerine yar
dım: 50 000 

izmir Fuarına yardım: 30 000 

Şehitlik ve Âbidelerin îmar Derne
ğine (Çanakkale Âbidesi için): 100 000 

^Göçmenler Yardım Derneği (Anka
ra şubesine) 5 000 

Mevlâna Celâlettin Rumi'nin türbesi 
etrafının tarh ve tanzimi için Konya 
Belediyesine: 100 000 

Seyitbattal Gazi Türbesinin tamiri 
için : Yatırım bütçesinde Vakıflar Umum 

Müdürlüğü adına açılan yeni biı 
fasla nakledilmiştir. 

50 000 

10 000 
200 000 
25 000 
50 000 

5 000 
Yukarda yazılı cemiyet ve derneklere 
bütçe imkânları nispetinde gerekli 
yardım tahsisatı konulmuştur. 

6085 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler : 

6085 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler : 
1956 malî yılında trafik harçlarından 10 000, trafik resminden 7 000 000 ve trafik 
cezalarından ise 500 000 lira olmak üzere 7 510 000 lira gelir sağlanacağı hesap 
lanmıştır. 
Buna göre 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin (G) fıkra
sına tevfikan 7 510 000 liradan % 25 hesabiyle 1 877 500 liranın belediyelere ve % 
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10 hesabiyle 751 000 liranın da hususi idarelere tefriki yapılmış ve bu miktarlar 1956 
yılı bütçesine tahsisat olarak konulmuştur. 

Şair Ahmet Paşa Türbesinin ikmali inşaatı için Bursa Eski Eeserleri Sevenler Kuru
muna yardım : 
Bu iş Maarif Vekâletince yaptırılmakta olduğundan 1956 yılı için tahsisat konula
mamıştır. 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna : 
100 000 lira yardım tahsisatı komi-muştur. 

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 binaların 
tamirine tahsis olunmuştur. 
Bu fasla 1952 yılında 2 000 000, 1953 yılında 3,5 milyon ve 1954 de de 3 milyon ve 
1955 yılında 400 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Hükümet konağı olarak kullanılan binaların büyük bir kısmı 40 - 50 sene evvel yapıl
mış olması, bunlardan 55 adedinin yarısı ahşap ve 143 adedinin tamamiyle ahşap bulun
ması sebebiyle bu binaların 2, 3 senede bir esaslı olarak tamir edilmeleri icabetmektedir. 
1952 senesinde vilâyetlerden gelen ve N.afıa Vekâletince tetkik edildiği halde bütçe im
kânsızlığı dolayısiyle karşılanamıyan ihtiyaç yekûnu 2 000 000 liraya, 1953 ve 1954 yıl
larında ihtiyaç daha da artarak 3,5 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu taleplerin bir kıs
mı zaruri tamiri ihtiva etmektedir. 
Bu sebeple 1956 malî yılında işçi ve malzeme fiyatları da göz önünde bulundurularak 
gerek evvelki senelerden devir edegelen ve gerekse 1956 yılında yapılacak tamir talep
lerinin zaruri olanlarının karşılanması için bu fasla asgari bir miktar olarak 5 000 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Makine alet ve malzemeler onanmı : 
Damga Matbaası için : 
Mubayaa edilecek olan yeni makinelerin faaliyete geçmesine kadar devam edecek olan 
müddet zarfında hayli yıpramıs bulunan eski makinelerin tamiri ve bâzı kısımlarının 
yedek parçalarla tebdili' ve bu suretle bir müddet daha faaliyette bulunmasını temin et
mek üzere geçen yılın aynı olarak 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 ol
duğu gibi 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Millî Emlâk tefevvüz ve satmalına masrafları : 
Bu fasıldan 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Kanun gereğince yapıla
cak tefevvüzler ile Hükümet konakları arsalarının ve Hariciye Vekâletine yabancı mem
leketlerde alınacak sefarethane ve konsolosluk binalarının veya arsalarının satmalmma 
bedelleri karşılanmaktadır. 
1955 malî yılı içinde inşası derpiş edilen 75 aded Hükümet konağının henüz 47 adedinin 
arsası temin edilememiştir. İktisadi inkişafın bir neticesi olarak arsa fiyatlarında yörü-
len büyük artışların göz önünde tutulması ve 1956 malî yılında inşa edilecek Hükümet 
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konakları arsalarından mühim bir kısmının da 1955 senesinde temin edilmesi icabetmekte-" 
dir. 
Bu sebeple 6138 sayılı Kanunla yapılacak tefevvüzler de dâhil olmak üzere yaptırılacak 
Hükümet konakları arsalarının temini için 1 500 000 lira ve Hariciye Vekâletince ha
riçte satmalmacak sefarethane ve konsolosluk bina veya arsaları için de 500 000 lira ol
mak üzere ceman 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 

3867 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
3867 sayılı Kanuna göre istimlâk edilen kömür ocakları sahiplerine verilmiş olan bono
lardan 1956 malî yılı içinde vâdeleri geleceklerin itfa karşılığı olarak bu fasla geçen 
yıla nazaran 313 315 lira noksaniyle 1 325 185 lira tahsisat konulmuştur. 

Yatırımlar için istanbul Teknik Üniversitesine : 

Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine : 

Yatırımlar için Ankara Üniversitesine : 

Yatırımlar için Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğüne : 
Et ve Balık tesisleri için Et ve Balık Kurumuna : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu teşekküllerin bütçelerinin yatırımlar kısmm-
da yer alan ve kendi gelirleriyle karşılanamamış bulunan bir kısım hizmetler için veril
mekte olan bu tahsisatlar hakkında daha geniş izahat ve yapılacak işlerin müfredatı bu 
dairelere ait bütçelerde yer almış bulunmaktadır. 

Yatırımlar için Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne : 
6623 sayılı Kanunla Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kurulduğundan bu yıl mezkûr 
fasla tahsisat konulmamıştır. 

Fatih külliyesi onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Fatih külliyesinin onarımı bitmiş olduğundan bu yıl tahsisat teklif edilmemiştir. 
6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına : 
6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince hisse senetleri karşılığı 
olarak her sene 10 milyon lirayı geçmemek üzere 30 milyon liraya kadar Hazinece 
nakden tediyede bulunulması kabul edilmiş bulunduğundan 1956 yılında 6 000 000 li
ra konulmuştur. 
Şehzade medresesinin onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Şehzade medresesinin onarımı için 200 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Seyyitbattal Gazi manzumesinin onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Seyyitbattal Gazi manzumesinin onarımı için 100 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Vekâlet servisleri için alınacak muhtelif makine ve arşiv malzemesi ile ilgili her çeşit 
masraflar : 
Merkezde çalıştırılmaya başlanan muhasebe makinelerinin süratle takviyesine lüzum 
ve zaruret hâsıl olduğundan yeniden satmalmacak bir tabilâtör tasnif ve bir de delgi 
makinesinin bedellerine diğer gümrük ve sair masrafları karşılığı olarak 135 000 lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar (Maliye Vekâleti) : 
ihtiyaç bulunmadığından bu maddeye tahsisat konulmamıştır. 
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Satmalmacak makine ve aletler : 
Damga Matbaası için : 
Damga Matbaasının yeni inşa edilmekte olan Banknot Matbaasiyle birleştirilmesi düşü
nülmekte olduğundan bu maddeye konulması ınuktazi makinelerin mubayaası için 
şimdilik 250 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığı cihetle 1956 yılı için bu miktar tah
sisat teklif edilmiştir. 
Darphane için : 
Darphanede mevcut makinelerin bozulmuş bulunan aksamının değiştirilmesi ve dö
kümhanesinin ıs]ah. edilerek modern bir hale getirilmesini teminen 1956 senesinde mu
bayaa olunacak makineler için de 750 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

4604 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatını Kurumuna: 
1604 sayılı Kanunla Türkiye Zirai Donatım Kurumunun sermayesi 50 milyon lira 
olarak tesbit edilmiştir. Bu sermayeden şimdiye kadar 32 133 77S lira tediye edil
miş bulunmaktadır. 1956 malî yılında ödenmek üzere 1 000 000 lira tahsisat konul
muştur. 

3202 sayılı Kanunun 6617 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin (C) fıkrası gere
ğince sermaye olarak Ziraat Bankasına : 
6617 sayılı Kanunla değişik 3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası gere
ğince 1956 yılı teklif bütçesi toplamının % '/•> si nispetinde tahsisat konulmuştur. 

3202 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına: 
3202 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
fevkalâde ihtiyat sermaye olarak 1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Milletlerarası Para Fonu Müessesesi imar 
ve Kalkınma Bankasına : 
5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden Milletlerarası Para Fonu Müessesiyle 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına iştirak hissesi karşılığı hazinece avans 
olarak ödenen ve gelecek yıllar bütçesine konulacak tahsisatlarla mahsubedilmesi gere
ken avansların mahsubunu teminen 1956 yılı bütçesinde geçen yıl olduğu gibi 
2 742 200 lira tahsisat 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 sermayesi
ne mahsuben her yıl devlet bütçesinden yapılması lâzımgelen yardım olup bu yıl 
250 000 lira tahsisat konulmuştur. 

6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi mucibince Turizm Kredi Fonu : 
6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince kredi ihtiyacını karşılamak üzere her 
yıl 2 000 000 liradan aşağı olmamak üzere umumi bütçeye konulacak tahisatla îller 
Bankası nezdindc 50 000 000 liraya baliğ oluncaya kadar fon tesis olunacaktır. Halen 
fonda kâfi miktarda bir meblâğ mevcut bulunduğundan 1956 yılı bütçesine tahsisat 
konulmamıştır. 

5591 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince sermayelerine mahsuben Makine ve Kim
ya Endüstrisi Kurumuna : 
5591 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince Makine ve Kimya Endüstrisi Kurum ser-
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mayesinin Maliye Vekâleti bütçesine her yıl konulacak tahsisatlarla takviyesi icabet-
mektedir. Bu itibarla 1956 yılı bütçesine 8 000 000 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 milyon liraya çıkarılmış ve 1956 yılı için 5 000 000 lira konulmuştur. 

5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne : 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 2 numaralı bendi gereğince Dâhili İstihlâk 
Kanunundaki 1718 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 3828 sayılı Kanun gere
ğince akaryakıtlardan İstihlâk Vergisi, 
3 numaralı bendi mucibince 5386 sayılı Kanunla benzin ve benzerlerinden alman Yol 
Vergisiı 
4 numaralı bendi mucibince akaryakıtların Gümrük Resimlerinden Hazinece cibayet 
olunarak gelir bütçesine irat kaydolunan miktarın karşılığı, 
Aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne verilmek 
üzere her yıl gelir tahminleri tutarında Maliye Bütçesine tahsisat konulması icabet-
mektedir. Bu yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan tahsisattan fazla veya eksik 
olduğu takdirde bu miktarın ertesi yıl tahsisatı hesabında nazarı dikkate alınması 
gerekmektedir. Buna göre 1956 yılı için 100 269 168 liranın sağlanacağı tahmin olun
maktadır. 

5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Umum 
Müdürlüğüne : 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Umum 
Müdürlüğüne yardım yapılmaktadır. 1956 yılı için 201 630 624 lira tahsisat konul
muştur. 

Yatıranlar için Devlet Su işleri Umum Müdürlüğüne : 
Katma bütçeli olan bu teşekkülün bütçesinin yatırımlar kısmında yer alan ve ken
di geliri ile karşılanamıyan hizmetler için verilmekte olan bu tahsisat hakkında da
ha geniş izahat ve yapılacak işlerin dökümü bu daireye ait bütçede yer almış bulun
maktadır. 1956 yılı için 203 103 459 lira teklif edilmiştir. 

İnşaat ve esaslı onarmalar (Nafıa Vekâleti Bütçesine aktarılacak) : 
1955 yılında inşasına başlanmış bulunan hükümet konakları ile Ankara Defterdarlık 
ve vergi dairesi binasının 1956 yılına sirayet eden birinci kısım inşaatın sâri taahhüt 
bakiyeleri ile istanbul Darphane ve Damga Matbaası birinci kısım inşaatı ve Maliye 
Meslek Okulunun tevsii için 7 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Bu miktardan 4 800 000 lirası sâri taahhütler karşılığı olarak Nafıa Vekâleti büt
çesinde yer almış bulunmakta olduğundan Vekâletimiz bütçesine 2 200 000 lira tah
sisat 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 maddesi 
gereğince 1950 yılından itibaren Devlet borçları bütçesine konulan 79 431 200 lira 
ödenek 1954 yılma kadar devam ettirilmiştir. 
1954 yılında yürürlüğe giren 6216 sayılı Kanunla muhtelif sebeplerle maaşları kesi
len kız çocuklara iadeten maaş tahsisi ve 6241 sayılı Kanunla da 1 . I I I . 1954 tari
hinden itibaren emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına zam yapılması esası kabul edil
miş olması dolayısiyle 18 milyon lira fazlasiyle 97 milyon 431 bin iki yüz liraya yük
selmiş ve 1956 senesinde iki maaş nispetinde ikramiye verilmesi kabul edileceğine gö
re 1956 senesi bütçesine 3 250 000 lira ilâvesiyle 1956 senesi bütçesi için 110 681 200 
lira ödenek teklif olunmuştur. 

Vatani hizmet karşılığı aylıklar : 
Aylıklar : 
Ağustos 1955 sonu itibariyle ve bağlı (Ç) cetveline göre bir aylık vatani hizmet aylığı 
toplamı 72 442,96 lira ve seneliği 869 315,52 liradan ibaret olup 1956 yılında vuku-
bulacak maaş tahsislerini karşılamak, üzere 80 684,48 lira fazlası ile ve emekli, dul ve 
yetimlerde olduğu gibi bu tertipten maaş alanlara da iki maaş nispetinde ikramiye 
verilmesi icabettiğinden 160 000 liranın da ilâvesiyle 1956 yılı bütçesi için 1 110 000 
lira ödenek teklif olunmuştur. 
4992 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı : 
4992 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince'bu tertipten aylık alanların çocuklarına 
ayda 5 lira hasabiyle tediyesi icabeden çocuk zammının tâyinine esas olmak üzere mahal
lerinden getirtilen beyannamelerle zamma müstahak çocuk sayısının 38 den ve bunlara 
tediyesi icabeden zammın da 2 280 liradan ibaret olduğu anlaşıldığından 1956 yılı büt
çesi için 2 280 lira ödenek teklif olunmuştur. 

Malûllerin mülga 551 sayılı Kanun gereğince tahakkuk etmiş arazi bedelleri : 
Askerî malûllerin terfihine dair olan 551 sayılı Kanun 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun 133 ncü maddesiyle 1 . I . 1950 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıl
mış ise de, sözü geçen kanunun yürürlükte bulunduğu sırada 200 er liralık arazijre müs
tahak oldukları resmî senetlerine işaret edildiği halde bu arazi haklarını şimdiye kadar 
almıyan 5 ve 6 ncı dereceden 1259 malûlden 90 malûl ere 1956 yılında arazi verilebile
ceği tahmin olunduğundan 1956 yılı bütçesi için 18 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

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 maddesinin (F) fıkrasında tasrih edildiği üzere 55 nci 
maddeye göre bağlanacak vazife malûllüğü aylıklariyle 55 nci maddenin (Ç) fıkrasına 
tevfikan vazifeden mütevellit vefat eien iştirakçilerin dul ve yetimlerine bağlanacak ay
lıkları karşılamak üzere genel bütçedski maaş ve ücret tutarlarının % 1 inin Emeldi 
Sandığına ek sermaye olarak ödenmesini teminen 1956 yılı bütçesi için 7 500 000 lira 
ödenek teklif olunmuştur. 
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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 1955 yılı bütçesiyle alman 
2 511 600 liraya mukabil Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alman bilançodan 
1955 yılı giderlerinden Hazine payının 2 319 811 lira 95 kuruştan ibaret olduğu anla
şılmış ise de 1956 yılı bütçesine konulacak tahsisatı esas olmak üzere bu kere sandık
tan alman 14 . IX . 1955 tarih ve 32 numaralı yazıda yönetim giderlerinden Hazine 
payının 1> 429 716 lira fazlasiyle bildirildiğinden 1956 yılı bütçesi için 3 941 316 lira 
ödenek teklif olunmuştur. 
3. 65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak yardımlar : 
Harb malûllerinin eksilen vücut organlarının son usullerine göre yapılması mümkün 
sunileriyle tamamlattırılması ve tamir ettirilmesi ve yenilerinin yaptırılması, yurt 
dışında yapılacak tedavi masrafları karşılığı olmak üzere 1955 yılı bütçesiyle 10 000 
lira ödenekten malî yılın ilk altı ayında masraf yapılmamış ise de muhtemel bir ihtiya
cı karşılamak üzere 1956 yılı bütçesi için 8 000 lira noksanı ile 2 000 lira ödenek tek
lif olunmuştur. 
4. 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyeleri : 
Fiilî hizmet müddetleri 25 - 30 seneyi doldurmuş bulunanlara emekli ikramiyesi ola
rak ödenmek üzere 1955 senesi bütçesine konulan 11 000 000 lira ödenekten ilk altı 
ayı zarfında 4 355 616 lirası sarf edilmiş ve halen sandığa tediyesi icabeden 767 543 li
ra ile sene sonuna kadar gelecek olan fatura bedelleri 4 644 384 lira tahsisat ile kar
şılanacağı düşünülerek 1956 yılı için 2 000 000 lira noksanı ile 9 000 000 lira ödenek 
teklif olunmuştur. 
5. 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
Emekli Cumhurbaşkanının emekli aylıklarının, vazifeden mütevellit harbde malûl olan 
erlere bağlanacak aylık ve harb zamları ile subay ve askerî memurlardan habde ma
lûl kalanlara sandıkça verilecek harb malûllüğü zamlarının ve bunlardan ölenlerin 
dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların ve Kore şehitlerinin dul ve eşleriyle kız ço
cuklarından evlenecek olanlara verilecek iki senelik evlenme ikramiyesi karşılığı ola
rak 1955 yılı bütçesine konulan 1 300 000 liradan 1955 yılı ilk altı ay içinde yapılan 
tediye miktarı 800 605 liradan ibaret olup sene nihayetine kadar olan müddet zarfın
da da eldeki faturaya ilâveten gelecek fatura bedelleriyle birlikte tediye edilecek para 
miktarı bir hayli artacağı gibi 5434 sayılı Kanunun 42, 56, 64, 69 ve 81 nci maddelerin
de tasrih olunduğu üzere Emekli Sandığınca bağlanıp faturası mukabilinde hazine
den ödenen emekli, dul ve yetim aylıklarının iki aylık ikramiyelerini karşılamak üzere 
Sandıktan alman hesaba göre bunların tutarı olan 265 200 liranın daha ilâvesiyle bu 
tertipten tahakkuk edecek paraları karşılamak üzere 1956 yılı bütçesi için 965 200 
lira fazlasiyle 2 265 200 lira ödenek teklif olunmuştur. 
6. 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
A) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orduda bulunan muvazzaf ve Gd. 
subaylarla askerî memurlardan emekli âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağ
lanacak olanlara fiilî hizmetlerine eklenecek müddetlerin her ayı için o tarihte kesene
ğe esas olan aylıkları tutarının % 10 u, 
B) Keza bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte polis meslekinde bulunanlarla 6 - 1 2 
nci meslek derecesinde olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden emekli, 
âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanların fiilî hizmet müddet
lerine eklenecek müddetlerin 15 nci maddenin son fıkrası esasına göre aylıkları tu
tarının % 10 u, 
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C) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe gitdiği 1.1.1946 tarihi ile 5434 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 1 .1.1950 tarihi arasında 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere geçen
lerin, Bina ve Arazi Vergisi memurlarının, Harb Okulu öğrencilerinin ve diğer okul
lar öğrencilerinin hizmet müddetleri için gemici 19 ncu maddeye göre hesaplanarak 
Hazinece sandığa ödenecek paralar-, 
Ç) Geçici 1 ve 2 nci maddelerde yazılı hizmetlerle ilgili vazifede bulunanlardan 
aylıklı geçen hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğu halde tazminat almamış olanla
rın bu hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak paralar; 
D) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Korunma Kanununa göre vazife veril
miş olanların ve 12 nci maddenin II işaretli fıkrasında gösterilenlerin bu kanun 
yürürlüğe ıgirdiği tarihten1 evvel müiga 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden nakil su
retiyle veya istifa ederek ayrıldıktan sonra Millî Korunma Kanununa göre vazifelere 
geçmiş olanların fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenecek müddetler için geçici 
19 ncu maddedeki esaslar dairesinde hesaplanacak paralar; 
E) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (Harb, esaret, Millî Mücadele, mıntaka 
zamları) gibi itibari müddet zamları karşılıkları olarak hesaplanacak aylık ve ücret
leri tutarının % 15 i; 
F) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifelerden istifa vesair sebeplerle ayrılmış 
olup da 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlardan 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış olanların hizmet müddetleri 
için gçeici 19 ncu madde gereğince Sandıkça ödenecek paralar; 
G) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Reisliğinde, 
Başvekâlette veya vekâlette bulunanlara geçici 60 ve 61 nci maddeler gereğince San
dıkça bağlanacak emekli aylıklarının karşılıkları Emekli Sandığınca bağlanıp fatura
sı mukabilinde Hazineden Sandığa ödenen emekli aylıklarının iki maaş tutarındaki 
ikramiye, keza Sandıktan alman hesaba nazaran 16 100 İradan ibaret olup bu mikta
rın da ilâvesiyle diğer fatura bedellerini de karşılamak üzere 1956 yılı için 1 626 100 
lira ödenek teklif olunmuştur. 

Beşinci kısım 

I - tç borçlar 

A) Konsolide borçlar 

2463, 2614, 3322, 4057, 4625, 4275, 4938, 5072, 5185, 5382, 5864, 6218, 6583 ve 6603 sa
yılı kanunlara istinaden yapılan istikrazlar : 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı tahvilleri : 
Hasılı Sivas - Erzurum Demiryolu inşasına tahsis edilmiş olan bu istikrazın aslı 30 
milyon liradır. Tahviller % 7 faizli olup 7 tertipte ihracedilmiştir. İstikrazın 1956 
malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 5 847 200 liradan ibarettir. Birinci terti
bin son taksiti 10.1.1955 tarihinde, ikinci tertibin son taksidi de 5 .1 .1956 tarihin
de ödenmiştir. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir. Geçen seneye 
nazaran 425 500 lira noksanlık vardır. 



M. 
— 177 — 

11 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı tahvillerinin 
faizi : 409 297 

12 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 1 808 940 

13 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 10 263 

Yekûn 2 228 500 

İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazı tahvilleri : 
1918 dahilî istikraz tahvilleriyle değiştirilen ikramiyeli ve c/c 5 faizli 1938 istikrazının 
itibari kıymeti 8 279 740 liradır. Tahviller bir tertipte ihracedilmiştir. 1956 malî yılı 
iptidasındaki resülmal bakiyesi 2 038 740 liradır. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa 
plânına göre hesabedilmiştir. Geçen seneye nazaran 500 lira noksanlık vardır. 

16 İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazı 
tahvillerinin faiz ve ikramiyesi : 136 552 

17 İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazı 
tahvillerinin itfası : 638 000 

18 İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazı 
tahvillerinin umumi masrafları : 5 948 

Yekûn 780 500 

1941 Demiryolu istikrazı tahvilleri : 
Hâsılı Diyarbakır - Elâzığ istasyonlarından Irak, İran hudutlarına kadar uzatılacak 
Demiryollarının inşasına sarf edilmek üzere 4057 ve 4625 sayılı kanunlarla 85 milyon li
raya kadar istikraz aktine yetki verilmiştir. Buna mukabil senevi % 7 faizli 30 milyon 
liralık 1 - 3 ncü tertip, ikramiyeli ve % 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 nci tertip ve se
nevi % 6 faizli 10 milyon liralık 6 ncı tertip tahviller ihracedilmiştir. Ceman 60 milyon 
liraya baliğ olan bu istikrazın 1956 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 34 586 200 
liradan ibarettir.. Faiz, ikramiye ve. itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş olup 
tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

21 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin 
faiz ve ikramiyesi : 2 391 260 

22 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin 
itfası : 3 193 680 

23 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 26 060 

Yekûn 5 611 000 

Millî Müdafaa istikrazı tahvilleri : 
4275 sayılı Kanunla Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil çı
karmaya yetki verilmiştir. Buna mukabil ikramiyeli ve % 5 faizli 12 milyon liralık bi
rinci tertip, % 7 faizli 123 milyon liralık 1 - 4 ncü tertip tahviller ihracedilmiştir. Ce
man 135 milyon liraya baliğ olan bu istikrazın 1956 malî yılı iptidasındaki resülmal 
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bakiyesi 79 919 520 liradan ibarettir. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına gö
re hesabedilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

26 Millî müdafaa istikrazı tahvillerinin 
faiz ve ikramiyesi : 5 649 782 

27 Millî müdafaa istikrazı tahvillerinin 
itfası : 7 090 140 

28 Millî müdafaa istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 28 578 

Yekûn 12 768 500 

Kalkınma istikrazı tahvilleri : 
4938 sayılı Kanunla hâsılı ekonomi kalkınmasına sarf edilmek üzere 150 milyon liraya 
kadar istikraz afetine yetki verilmiştir. 1946 - 1947 yılları bütçelerinde bütçe açıkların
dan 130 milyon lirasının ıbu istikraz hasılı ile karşılanacağı kaydedilmiştir. Bu yetki
ye karşılık 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 milyon liralık birinci tertip ve 1947 yı
lında da 80 milyon liralık 2 ve 3 ncü tertip tahviller ihracedilmiştir. Ceman 130 mil
yon liraya baliğ olan bu istikrazın 1956 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 
92 236 000 liradan ibarettir. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş 
olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

31 Kalkınma istikrazı tahvillerinin faizi : 5 448 527 
32 Kalkınma istikrazı tahvillerinin itfası: 5 799 700 
33 Kalkınma istikrazı tahvillerinin umu

mi masrafları : 26 773 

Yekûn 11 275 000 

% 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri : 
Bankalar, şirketler ve tekaüt sandıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazine 
bonolarının değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanun7a 250 milyon 
liraya kadar tahvil ihracına yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak % 6 faizli 
228 054 400 liralık tahvil ihracedilmiştir. Bu istikrazın 1956 malî yılı iptidasmdaki 
resülmal bakiyesi 167 089 100 liradan ibarettir. İstikrazın faiz ve itfa miktarları itfa 
plânına göre hesabedilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

36 % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin 
faizi : 9 879 656 

37 % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin 
itfası : 9 852 700 

38 % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerin -
umumi masrafları : 29 644 

Yekûn 19 762 000 
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% 6 faizli 1948 istikrazı tahvilleri : 
1948 yılı bütçe açığını karşılamak üzere 5185 sayılı Kanunla 125 milyon liraya kadar 
istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil % 6 faizli 65 milyon liralık 1 nci, 35 
milyon liralık, 2 nei 19 989 400 liralık 3 neü tertibolmak üzere 119 989 100 liralık tah
vil çıkarılmıştır. İstikrazın 1956 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 94 111 300 
liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir. Geçen seneye naza
ran 5 711 lira noksanlık vardır. 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
faizi : 5 542 296 

42 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 4 817 600 

43 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 19 893 

10 379 789 

47 Toprak tahvillerinin mubayaası karşılığı olarak Amortismaıi ve Kredi Sandığına ya
pılacak ödeme : 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadiline müteda
ir 6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi, 27 Mayıs 1955 tarihine kadar bedel
leri ödenmek suretiyle Amortisman ve Kredi Sandığına intikal eden tahvil, hak ve 
menfaatlerden doğan borçların adı geçen sandık ile Maliye Vekâleti arasında yapıla-

" cak hesaplaşmayı takibeden malî yılın Devlet Borçları Bütçesine konulacak tahsisat
tan nakden sandığa ödenmesini âmir bulunmaktadır. 4753 ve 5618 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılmış olan toprak tahvilleriyle Amortismon ve Kredi Sandığınca muba
yaa olunanlardan mütevellit borçlar hakkında adı geçen sandıkla varılan mutabakat 
gereğince 4 502 185 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

1949 istikrazı tahvilleri : 
1949 yılı bütçe açığının kapatılması için 5382 sayılı Kanunla 120 milyon liralık iç 
istikraz akdine yetki verilmiş olup bu yetkiye karşılık Ağustos 1949 ayı zarfında 
ikramiyeli ve % 4,5 faizli 5 milyon ve % 6 faizli 15 milyon liralık birinci tertip ve 
% 6 faizli 100 milyon liralık 2 nci tertip tahvil ihracedilmistir. Ceman 120 milyon 
liraya baliğ olan bu istikrazın 1955 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 
97 122 200 liradır. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir. 
Geçen seneye nazaran 9 020 liralık fazlalık vardır. 

51 1949 istikraz tahvillerinin faiz ve 
ikramiyesi : 5 819 170 

52 1949 istikrazı tahvillerinin itfası : 4 635 900 
53 1949 istikrazı tahvillerinin umumi 

masrafları : 21 950 

Yekûn 10 477 020 

% 5 faizli 1951 istikrazı tahvilleri .• 
Hâsılı 1951 yatının bütçesine tahis edilmiş olan bu istikraz 60 milyon liradır. Çıka-
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rılan tahviller % 5 faizlidir. 1956 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 
* 52 180 000 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş olup tahsi

sat teklifi geçen senenin aynıdır. 

56 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin 
faizi : 2 6.14 775 

57 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 2 200 000 

58 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 8 725 

Yeldin 4 823 500 

% 5 faizli 1953 istikrazı tahvilleri : 
1953 malî yılı bütçe açığını karşılamak üzere 6218 sayılı Kanuna istinaden akdedilmiş bu
lunan bu istikraz 125 milyon liradır. Çıkarılan tahviller % 5 fazilidir. 1956 malî yılı 
iptidasındaki resülmal bakiyesi 117 260 000 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına 
göre hesabedilmiş' olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

61 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin 
faizi .- r> 870 800 

62 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 4 160 000 

63 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 17 200 6 

10 048 

% 5 faizli 1955 istikrazı tahvilleri : 
1955 malî yılı bütçe açığını karşılamak üzere 6507 sayılı Kanuna istinaden akdedil
miştir. istikraz 50 milyon liradır. % 5 faizli olan bu iç istikraz tahvillerinin faiz ve 
itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir. 

66 % 5 faizli 1955 istikrazı tahvilleri
nin faizi : 2 500 000 

67 % 5 faizli 1955 istikrazı tahvilleri
nin itfası : 1 512 200 

68 % 5 faizli 1955 istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları : 100 000 

Yekûn 4 112 200 

% 5 faizli 60 milyon liralık iç istikraz tahvilleri : 
6583 sayılı Kanuna istinaden yapılan bu istikrazın hâsılı, 5434 sayılı Kanunun geçici 
12 nci maddesi gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenmesi muktazi % 5 emekli ai
datından sandığa ödcnmiyen 58 milyon' liranın tediyesine tahsis olunmuştur. % 5 fa
ize tâbi olan ve 20 senede itfası icabeden mezkûr tahvilleri Emekli Sandığına tevdi 
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edilmiştir. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilerek ona göre tahsisat 
teklif edilmiştir. 

71 % 5 faizli 60 milyon liralık iç istik
raz tahvillerinin faizi : 2 900 070 

72 % 5 faizli 60 milyon liralık iç istik 
raz tahvillerinin itfası : 1 754 000 

73 % 5 faizli 60 milyon liralık iç istik
raz tahvillerinin umumi masrafları : 100 030 

Yekûn 4 754 100 

B) Dalgalı Borçlar 

1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek borçlar
la kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen borçlar : 
Bu borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk ettikçe nakden ödenmektedir. Bu seneki 
tediyatm 20 000 liradan fazla olmıyacağı tahmin edildiğinden bu miktar üzerinden tah
sisat teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 17 500 liralık artış 3523 sayılı Kanuna gö
re tahakkuk edip, vacibüttediye hale gelen 17 268 lira borçtan tevellüdetmiştir. 

4649, 4604, 4911, 6400, ve 5433 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler : 
Su işleri kredisi : 
Büyük Su İşleri için 4649 sayılı Kanunla sarfına mezuniyet verilen 81 milyon lirayı 
teminen açtırılan kredinin faiz ve itfa tutarlarının Devlet Borçları Bütçesine konula
cak tahsisattan ödeneceği mezkûr kanunun verdiği yetki cümlesindendir. 1956 yılında 
kredinin f azi ve itfası için 796 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye na
zaran 1 525 000 lira noksanlık vardır. 

11 Su işleri kredisinin faizi : 696 000 
12 Su işleri kredisinin itfası : 100 000 

Yekûn 796 000 

Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisi : 
4604 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi Millî Korunma sermayesinden ayrılarak Zi
rai Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 liralık sermayenin her sene devlet borçları 
bütçesine konulacak tahsisatla kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Halen 10 476 000 
liralık bakıve arz eden kredi için 289 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. Geçen sene-
ye nazaran 331 000 liralık noksanlık vardır. w 

16 Zirai Donatım Kurumu sermaye kre
disinin faizi : 189 000 

17 Zirai Donatım Kurumu sermaye kre
disinin itfası : 100 000 

Yekûn 289 000 
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Devlet Malzeme Ofisi sermaye kredisi : 
4911 sayılı Kanunun geçici maddesi Millî Korunma sermayesinden indirilecek 10 mil
yon liranın her sene 1 milyon liradan aşağı olmamak üzere Devlet Borçları bütçesine 
konulacak tahsisatla kapatılmasını âmir bulunmakta idi. Devlet Malzeme Ofisi Ku
rulması hakkındaki 6400 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde evvelce Devlet Kâğıt ve 
Basım Genel Müdürlüğüne verilmiş olan sermayenin bu teşekküle devredileceği ya
zılıdır. Bu suretle 4911 sayılı Kanunla temin edilmiş bulunan sermaye kredisinin faiz 
ve itfası için 1 027 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. Kredinin 1956 malî yılı ip-
tidasmdaki resülmal bakiyesi 2 889 000 liradır. Geçen seneye nazaran 15 000 liralık 
noksanlık vardır. 

21 Devlet Malzeme Ofisi sermaye kredi
sinin faizi : 27 000 

22 Devlet Malzeme Ofisi sermaye kre
disinin itfası : 1 000 000 

Yekûn 1 027 000 

Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisi : 
Devlet Üretme Çiftliklerinin sermaye kredisi için Millî Korunma sermayesinden 
9 844 567,01 liranın ayrılması ve bu paranın devlet borçları bütçesine konulacak tah
sisatla itfası 5433 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin B fıkrası ahkâmından bulun
maktadır. 8 594 567 liradan ibaret bulunan resülmal bakiyesi için 241 000 liralık tahsi
sat teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 355 000 liralık noksanlık vardır. 

26 Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisinin faizi : 141 000 
27 Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisinin itfası : 100 000 

Yekûn 241 000 

Hükme bağlı borçlar : 
Bu fasıldan yapılacak ödemeler için katı miktarın tâyinine imkân görülmemektedir. 
1956 yılı için 1 136 688 liralık tahsisatın kifayet edeceği tahmin edilmekle o miktar 
tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 863 312 lira noksanlık vardır. 

II - Dış borçlar 
V 

2434, 3525, 3738, 4171, 4882, 5676, 0377, 5282, 5359, 5852, 6336, 5824 ve 6352 sayılı 
kanunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar 

12 Birleşik Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Hükümetinden temin olunan kredinin taksiti . 
Sosyalis Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümetiyle 1 . 1.1934 tarihinde akt ve 
17. V . 1934 tarihli ve 2434 sayılı Kanunla musaddak anlaşma ile temin olunan 8 mil
yon altın dolarlık kredinin bu sene içinde ödenecek 43 ve 44 neti taksitleri karşılığı 
olarak 350 494 lira tahsisat teklif edilmiştir. Kredi faizsiz olduğu için bu para resül
mal karşılığıdır. 1956 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi ceman 86 357 34 al
tın dolardan ibarettir. Kredinin son taksiti 30. V I . 1959 tarihinde ödenecektir. Ge-
çen seneye nazaran 780 576 liralık noksanlık vardır. 
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10 milyon isterlinlik İngiliz kredisi : 
İngiltere Hükümeti ile 27 . V . 1938 tarihinde âkıd ve 28 . VI . 1938 tarihli 3525 sa
yılı Kanunla musaddak anlaşma ile temin olunan 10 milyon isterlinlik ticari kredi
nin bu yıl içinde ödenecek 35 ve 36 ncı taksitlerinden umumi muvazeneye dâhil dai
reler tarafından kullanılan (% 25, 656) kısmının karşılığı olarak 2 667 816 liralık 
tahsisat teklif edilmiştir. Kredinin istimali devam, etmekte olup 1956 malî yılı ipti-
dasmdaki itfa edilecek bakiye 1 032 000 isterlindir. Bu kredinin son taksiti 31. XII . 
1956 tarihinde ödenecektir. Geçen yıla nazaran 200 166 liralık fazlalık vardır. 

16 10 milyon isterlinlik İngiliz kredisi
nin faizi : 105 646 

17 10 milyon isterlinlik İngiliz kredisi
nin itfası : 2 561 990 

18 10 milyon isterlinlik İngiliz kredisi
nin umumi masrafları : 1 080 

Yekûn 2 667 816 

15 milyon isterlinlik İngiliz ve Fransız istikrazı : 
19 . I . 1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musaddak 8 . 1 . 1940 tarihli anlaşma 
gereğince İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin olunan % 3 faizli 15 milyon 
isterlinlik altın istikrazının 1956 yılında ödenecek 33 ve 34 ncü taksitleri karşılığı 
olarak itfa plânına göre 7 862 056 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1956 malî yılı ipti-
dasmdaki resülmal bakiyesi 3 753 492 14/5 isterlindir. Son taksit 31 . XII . 1959 ta
rihinde ödenecektir. Tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

21 15 milyon siterlinlik İngiliz ve Fran
sız istikrazının faizi : 830 478 

22 15 milyon siterlinlik İngiliz ve Fran
sız istikrazının itfası : 7 031 578 

Yekûn 7 862 056 

2 milyon siterlinlik İngiliz istikrazı. 
19 . I . 1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musaddak 8 . 1 . 1940 tarihli Anlaşma 
gereğince ingiltere Hükümetinden temin olunan % 3 faizli 2 milyon siterlinlik kli
ring deblokaj istikrazının 1956 yılında ödenecek 33 ve 34 ncü taksitleri karşılığı 
olarak itfa plânına göre 1 048 276 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1956 malî yılı ipti-
dasmdaki re'sülmal bakiyesi 500 4Ö5 13/11 siterlindir. Son taksit 31 . XII . 1959 ta
rihinde ödenecektir. Tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

26 2 milyon siterlinlik İngiliz istikrazı 
nın faizi : 110 732 

27 2 milyon siterlinlik ingiliz »istikrazı
nın itfası : 937 544 

Yekûn 1 048 276 
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264 750 000 franklık Fransız istikrazı : 
19.1.1942 tarihli 4171 sayılı Kanunla musaddak 8.1.1940 tarihli Anlaşma gereğince 
Fransa Hükümetinden temin olunan % 3 faizli 264 750 000 Fransız franklık Kliring 
Deblokaj istikrazının 1956 yılında ödenecek 33 ve 34 ncü taksitleri karşılığı olarak itfa 
plânına göre 141 599 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1956 malî yılı iptidasmdaki resül-
mal bakiyesi QQ 249 129 franktır. Son taksit 31 . X I I . 1959 tarihinde ödenecektir. Tah
sisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

31 264 750 000 Fransız franklık Fran
sız istikrazının faizi : 14 958 

32 264 750 000 Fransız franklık Fran
sız istikrazının itfası : 126 641 

Yekûn 141 599 

10 milyon dolarlık Amerikan kredisi : 
8 . V . 1946 tarihli 4882 sayılı Kanımla musaddak 27 . I I . 1946 tarihli Anlaşma gereğin
ce % 2,3/8 faizli 10 milyon dolarlık kredinin 1956 imalı yılı zarfında ödenmesi iktiza 
eden 10 ncu taksitinden umumi muvazeneye dâhil daireler tarafından kullanılan kısmı
nın karşılğı olarak itfa plânına göre 54 877 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1956 malî 
yılı iptidasmdaki kredinin istimal edilip ödenmesi iktiza eden borç jbakıyesi ceman 18 701 
dolardır. Geçen seneye nazaran 809 888 lira noksanlık vardır. 

36 10 milyon doîârlık Amerikan kredisi
nin faizi : 188 

37 10 milyon dolarlık Amerikan kredisi
nin itfası : 53 059 

Yekûn 54 877 

16 300 000 dolarlık Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası kredisi : 
5676 ve 6377 sayılı kanunlarla musaddak 7 . V I I . 1950 ve 26 . I I . 1954 tarihli anlaş
malar gereğince Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasından temin olunan % 4, y4 

faizli 16 300 000 dolarlık limanları geliştirme ve inşa kredisinin 1956 yılında öden
mesi iktiza eden 10 ve 11 nci taksitleri karşılığı olarak 3 485 848 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Resülmal itfasına 1 . IV .1956 tarihinde başlanacak ve son taksit 1 . X . 1975 
tarihinde ödenecektir. Geçen seneye nazaran 1 808 382 lira fazlalık vardır. 



185 — 
M. 

41 16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası kredisinin 
faiz ve masrafları : 2 008 266 

42 16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası kredisinin 
itfası : 1 477 580 

43 16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası kredisinin 
umumi masrafları : 1 

44 Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kasının sair kredilerinin faiz ve mas
rafları : 1 

Yekûn 3 485 848 

38 milyon dolarlık Marslıall kredisi : 
24 . XII . 1948 ve 25 . I I I . 1949 tarihli 5282 ve 5359 sayılı kanunlarla musaddak 
2 . X I . 1948 ve 4 . I I I . 1949 tarihli anlaşmalar gereğince Amerika Birleşik Devletleri 
Ajanı sıfatiyle hareket eden Export - Import Bank'dan Avrupa Kalkınma Programı çer
çevesi dâhilinde (1948 - 1949 devresine ait) temin edilen % 2,5 faizli 38 milyon dolar
lık kredinin bu yıl içerisinde ödenmesi iktiza eden 7 ve 8 nci faiz ve 1 nci itfa taksitleri 
karşılığı olarak 6 509 355 lira tahsisat teklif edilmiştir. Resülmal itfasına 30 . V I . 1956 
tarihinde başlanacak ve 31 . X I I . 1983 tarihinde son verilecektir. Tahsisat teklifi geçen 
seneye nazaran 3 825 415 lira fazladır. 

51 38 milyon' dolarlık Marslıall kredisi
nin faizi : 2 667 083 

52 38 milyon dolarlık Marslıall kredisi
nin itfası : 3 842 272 

Yekûn 6 509 355 

36 milyon dolarlık Marslıall kredisi : 
12 . X I I . 1951 tarihli ve 5852 sayılı Kanunla musaddak 27 . X . 1950 tarihli anlaşma 
gereğince Amerika Birleşik Devletleri ajanı sıfatiyle hareket eden Export - Import 
Bank'dan Avrupa Kalkınma Programı çerçevesi dâhilinde (1949 - 1950 devresine ait) 
temin olunan % 2,5 faizli 36 milyon dolarlık kredinin bu yıl içerisinde ödenmesi iktiza 
eden 8 ve 9 ncu faiz ve 1 nci itfa taksitleri karşılığı olarak 5 079 461 lira tahsisat tek
lif edilmiştir. Resülmal itfasına 30 . V I . 1956 tarihinde başlanacak ve 3 1 . X I I . 1983 de 
son verilecektir. Geçen seneye nazaran 2 536 781 lira fazlalık vardır. 

56 36 milyon dolarlık Marshall kredisi
nin faizi : 2 533 705 

57 36 milyon dolarlık Marshall kredisi
nin itfası : 2 545 756 

Yekûn 5 079 461 
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61 11 200 000 dolarlık Marshall kredisinin faizi : 
6352 sayılı Kanunla tasik edilen anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri Aja-
nı sıf atiyle hareket eden Export - Import Bank'dan Avrupa Kalkınma programı çerçe
vesi dâhilinde (1951 - 1952 devresine ait) temin olunan % 2,5 faizli 11 200 000 dolar
lık kredinin 1 nci faiz taksitini tediye etmek üzere 398 780 lira tahsisat teklif edil
miştir. Bu kredinin resülmai iiiası 30 . VI . 1960 ladininde başlıy«.cak vo itfa 30.VL 
1987 tarihinde nihayete erecektir. 

72 Askerî teshilât kredileri taksiti : 
6 ve 25 milyon sterlinlik Askerî Teslihat Kredileriyle Adana Mülakatını mütaakıp 
gönderilen malzemeden doğan borçlarımızın tesviyesini teminen İngiltere ve Fransa 
hükümetleriyle yapılan 18 . I . 1954 ve 11 . II . 1954 tarihli anlaşmalar gereğince ö 
denecek 7 725 000 sterlinlik borcun 3 ncu taksitinin Türk lirası karşılığı oladak 
8 988 000 liralık tahsisat konulmuş olup, tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

76 Alacaklı Başlangıç kredisi faizi : 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avruya Birliği kurulması hakkındaki anlaş
manın 10 ncu maddesi mucibince tediye muvazenem izdeki açıklarımızı karşılamak üzere 
Avrupa Tediye Birliği tarafından ikraz voliyle memleketimize tanınan ve mukabili Türk 
liraları 1951 Bütçe Kanunu gereğince irat kaydolunan 25 milyon dolarlık Pozisyon -
înisial kredisinin bu yıl içerisinde ödenecek faiz karşılığı olarak 2 275 000 liralık 
tahsisat teklif edilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

Kote keridisi : 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 
anlaşmanın 11 nei maddesi mucibince Tediye Muvazenemizdeki açıklarımızı karşıla
mak üzere Avrupa Tediye Birliği tarafından tanınan 50 milyon dolarlık Kotenin 
kredi kısmını teşkil eden 30 milyon doların mukabili 84 milyon Türk lirası 1952 büt
çe Kanunu gereğince irat kaydedilmiştir. Bunun bu yıl içindeki faiz ve itfa karşılı
ğı olarak 2 730 001 liralık tahsisat teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran 999 999 
liralık noksanlık vardır. 

81 Kote kredisinin faizi : 2 730 000 
82 Kote kredisinin itfası : 1 

Yekûn 2 730 001 
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Maarif Vekâleti 1956 malî yılı için zam gören fasıl ve maddeler aşağıda gösterilmiştir : 

Fasıl 201 - Madde 11-12. — Merkez ve vilâyetler memurları maaşı 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 
Lira • 

Fazlası 
Lira 

Madde 11 2 201 250 2 657 125 
Madde 12 228 690 750 272 322 050 

455 875 
43 631 300 

Yekûn 230 892 000 274 979 175 44 087 175 

Lira 

168 530 700 
597 600 

167 933 100 
27 328 400 
79 555 975 

161 700 

Esas kadro tutarı 
1955 yılı bütçesine bağlı L cetvelindeki kadroların yıllık tutarı olup tenzil 

Fiilî kadro tutarı 
2919 ve 4598 sayılı kanunlar icabı olarak konulması gereken tahsisat 
6211 sayılı Kanun icabı olarak konulması lâzımgelen tahsisat 
L cetvelinden serbest bırakılan kadroların bir yıllık maaşları karşılığı 

lilen 

274 979 175 Yekûn 
230 892 000 1955 yılı bütçesindeki tahsisat 

44 087 175 Açık 

Açığın beyanı 
Lira 

1 764 600 6483, 6567 ve 6581 sayılı kanunlarla lise ve ortaokullar için ilâve edilmiş olan kadro
ların bir yıllık maaşları karşılığı 

129 900 6568 sayılı Kanunla Millî Kütüphane kadrosunda yapılan değişikliğin istilzam etti
ği bir yıllık maaş farkları karşılığı 

429 300 Azınlık okulları için 6581 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri kadrosuna ilâve edilen 
kadroların bir yıllık maaşları karşılığı 

8 224 100 2919 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince kadrosuz istihdam edilenlerin maaşları ile ye
rinde bir veya iki üst derece terfi edenlerin maaş farkları için (1955 yılı bütçesin
de 19 104 300 lira mevcuttur. 1956 yılı için bu rakam 27 328 400 liraya baliğ olmak
tadır ki, aradaki fark 27 328 400 — 19 104 300 = 8 224 100 liradır). 

2 636 975 Yukarda arz edilen kadroların 6211 sayılı Kanun mucibince verilmesi gereken tahsisat 
karşılığıdır. 

13 184 875 Yekûn (Kanuni olanlar) 
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Açığın beyanı 

Lira 

107 700 Maarif müdürlüklerinin işi bir hayli (•oğalmış olduğundan işlerin istenilen şekilde 
tedviri ve ilkokul öğretmenlerinin teftişi için L cetvelinden 20 adcd 30 lira maaşlı 
ilköğretim müfettişliği ile 30 - 35 lira maaşlı 9 aded mümeyyizlik, 25 lira maaşlı 3 
aded başkâtiplik ve 20 lira maaşlı 10 aded kâtiplik kadrosunun serbest bırakılması 
için 107 700 liranın ilâvesi zaruridir. 

54 000 İstanbul Tenik Okulu, daha fazla mühendis yetiştirebilmesi için kadrosu artırılmış 
ve o nispette yeni öğretmenlere ihtiyaç hâsıl olmuştur. Yurdumuzun sınai alandaki 
süratle kalkınması icabı olarak daha fazla mühendis yetiştirmek dolayısiyle yeni 
teknik okullar açmak icabetmektedir. Açılacak okulların öğretmenlerini yetiştirmek 
üzere İstanbul Tenik Okuluna fazla miktarda asistan almak mecburiyeti hâsıl oldu
ğundan 40 lira maaşlı 15 aded asistanlık kadrosunun L cetvelinden serbest bırakıl
ması için bu miktarın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

30 740 600 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan tahsisata iki maaş nispetindeki tahsi
satın karşılığı için bu miktar ilâve edilmiştir. 

44 087 175 Yekûn 

Kasıl 202 - Madde 11 —- Merkez hizmetlileri ücre 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

219 675 458 430 238 755 

Lira 

23 940 6568 sayılı Kanunla Millî Kütüphane için D cetveline ilâve edilen kadroların bir 
yıllık ücret karşılığı 

27 900 D cetvelinde mevcut hizmetlilerden terfi edemiyenlerin ücretlerine bugünkü hayat 
şartlarına uygun olarak birer derece zam yapılmasından 

35 100 Vekâletimiz merkez teşkilâtının genişlemesi dolayısiyle hizmetlerin aksamaması 
için D cetveline bâzı kadroların ilâvesi lâzım gelmektedir, 

51 815 6211 sayılı Kanun mucibince verilmesi gereken tahsisat karşılığı 

238 755 Yekûn 

Fasıl 202 - Madde 12 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

8 900 400 12 988 005 4 087 605 
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Lira 

7 124 550 1955 yılı bütçesine bağlı D cetvelindeki hizmetliler kadrolarının bir yıllık ücret tu
tarı 

115 800 D cetvelinde mevcut hizmetlilerden bâzılarının ücretlerine birer derece zam yapıl
masından 

950 100 D cetveline yeniden ilâve edilen hizmetli kadrolarının bir yıllık ücretleri karşılığı 
1 020 900 D cetvelindeki 75 lira ücretli 3 403 aded hizmetlinin ücretlerine 25 lira ilâvesi ile 

100 liraya çıkarılmasından hâsıl olan fark olup ilâve edilen 3 403 X 25 = 85 075 X 
12 = 1 020 900 lira. 

3 776 655 Yukardaki kadroların ücret tutarları esas tutularak 6211 sayılı Kanuna göre veril
mesi gereken beş aylık nispetindeki tahsisatlar karşılığı 

12 988 005 Yekûn 

Lira 

12 988 005 1956 yılı kadrolarına göre ücret 
tutarı 

- 8 900 400 1955 yılı bütçesindeki tahsisat 

4 087 605 Açık 

Açığın 
beyanı 

Lira 

1 020 900 75 lira ücretli 3 403 aded hizmetlilerin ücretlerinin 
100 liraya çıkarılmasından 

501 666 6211 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken tahsisat 
karşılığı 

1 082 070 İki aylık tahsisat karşılığı 
950 100 Yeniden D cetveline ilâve edilen hizmetlilerin ücret 

karşılığı 
398 541 5 aylık tahsisat karşılığı 
115 800 D cetvelindeki bâzı ücretlilerin, ücretlerine yapılan 

zam karşılığı 
18 528 İki aylık tahsisat karşılığı 

4 087 605 Yekûn 

Fasıl 202 - Madde 30 — Eğitmenler ücreti 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

2 617 500 2 966 500 349 000 
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6211 sayılı Kanun mucibince verilecek olan iki aylık tahsisat karşılığı olarak bu miktarın ilâ

vesi zaruri bulunmaktadır. 

Fasıl 203 - Madde 11 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

66 800 75 700 8 900 

6211 sayılı Kanun gereğince verilecek iki aylık tahsisat karşılığıdır. 

Fasıl 203 - Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yıla 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

872 575 1 210 075 337 500 

Lira 

140 000 1955 yılında 52 kadın ve 35 erkek köy kursu açılmıştır. Mevcut öğretmen maaş kad
rosu ihtiyaca kâfi gelmediğinden açılan bu kurslardan 52 tanesine öğretmen tâyin 
edilememiştir. Bu itibarla geçen yıla ait kurslar için 12 aylık olmak üzere 52 aded 
öğretmen kadrosuna ihtiyaç vardır. 

73 500 Teknik eleman (bakımından müzelerin çok kifayetsiz olan kadrolarının takviyesi için 
7 aded 875 lira ücretli mimar kadrosunun E cetvelinden alınabilmesi için. 

24 000 Bir kısım imam - Hatip okullarının ikinci devre, 1 nci sınıfları açılmış olduğundan 
ücretli Arapça ve Kuranı Kerim derslerini okutacak öğretmenlere ihtiyaç vardır: 
10 X 200 = 2 000 X 12 = 24 000 lira. 

100 000 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek iki aylık tahsisat karşılığı. 

337 500 Yekûn 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman, öğretmen ve hizetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 243 208 1 763 608 520 400 
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Lira 

23 400 Yüksek öğretim : İstanbul Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü için bir kadronun 
ilâvesi ye mevcut yabancı öğretmenlerden 6 tanesinin ücretlerine birer miktar zam 
yapılması için 

443 000 Orta öğretim: Yabancı lisan üzerine tedrisat yapan Galatasaray Lisesi ile Türkçe, İngi
lizce tedrisat yapmak üzere açılan okulların ecnebi öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak ve 
mevcut liselerimizin lisan öğretmenleri kadrolarını takviye etmek üzere yeniden ge
tirilecek ecnebi öğretmenlerin ücretleri karşılığı 

54 000 Devlet Konservatuv arında bu yıl faaliyete geçmiş olan Klavson sınıfı için 2 500 lira 
bir uzman kadrosu ile okulun şiddetle muhtaç olduğu bir aded 1 500 liralık Teori 
uzmanlığı kadrosunun alınabilmesi ve 100, 200 lira ücretli uzman kadrolarına müta-
hassıs temin edilememesi sebebiyle 300 ve 500 liraya çıkarılmasından dolayı bu 
uzmanların ücretleri karşılığı 

520 400 Yekûn 

Fasıl 206 - Madde : 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 650 000 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 

6 250 000 

Fazlası 
Lira 

600 000 

Tesbit edilen çocuk sayısı 51 300 dür. Her bir çocuğa 4598 sayılı Kanun mucibince ayda 10 lira ve
rileceğine göre : 51 300 X 10 = 513 000 X 12 = 6 156 000 lira. 1955 yılı bütçesinde 5 650 000 
lira vardır. 6 250 000 - 6 156 000 = 506 000 lira açıktır. Bundan sonraki doğumlar da gözönünde 
bulundurularak 600 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 206 - Madde 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

1 132 000 1 332 000 200 000 

Bu maddeden 1954 yılında bilfiil vukubulan sarfiyat 1 361 800 liradır. Şu vaziyete göre tah
sisat harici sarfiyata meydan verilmemek üzere 1954 yılından fiilî tediyeye uygun olarak bu 
maddeye 200 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

Fasıl 206 • 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

• Madde 40 — 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 

Yakacak zammı 

Fazlası 
Lira 

200 000 250 000 50 000 
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1954 yılında bu maddeden fiilen vukubulan sarfiyat 246 237 liradır. 4178 sayılı Kanuna göre 

verilmekte olan yakacak zamları için yeni bâzı yerlerin rakımları 1953 ten sonra 1500 den fazla 
olduğu tesbit edilmiştir. Şu duruma göre bu maddeye 1955 yılı için konulmuş olan tahsisatın ihti
yaca kâfi gelmiyeceği göz önünde bulundurularak 50 000 liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl 209 — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli sandığına yapılacak ödemeler 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira. Lira Lira 

10 643 330 11 401 110 757 780 

6483, 6567, 6581 sayılı kanunlara bağlı kadrolarla 2919 ve 4598 sayılı kanunlara göre 1956 yı
lında artmış bulunan maaş farkları ve D cetveline ilâvesi teklif edilen hizmetlilerin % 5,5 hesa
biyle emekli keseneklerini karşılamak maksadiyle bu fasla 757 780 liranın ilâvesine lüzum var
dır. 

Fasıl 217 - Madde 30 — Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, egzersiz ve şeflik ücretleri 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 000 000 3 000 000 1 000 000 

Teni açılacak okullarla mevcut okullara talebe tehacümü dolayısiyle ilâve edilecek şubeler
de öğretmenlik yapacakların ve 1956 da kurslara tâyin edilecek öğretmenlerin ilâve ders ücretle
rini karşılamak maksadı ile 1 000 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

Fasıl 217 - Madde 40. — Ders ücretleri 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 700 000 2 700 000 1 000 000 

Okullardan alman masraf cetvellerine göre Mayıs 1955 ayı içindeki tediyat 250 000 liradır. Ders 
başı olan Ekim 1955 tarihinde faaliyete başlıyacak olan okulların sınıflarına ilâve edilecek şubeler ile 
yeniden açılacak okulların ihtiyacı göz önüne alınarak aylık tediyenin daha da artacağı şüphesizdir. 
Her ay 250 000 lira tediye edileceğine göre 250 000 X 1.0 = 2 500 000 lira tutmaktadır. Bu itibarla 
bu maddeye, ihtiyacı karşılamak için 1 000 000 liranın ilâvesi lâzımdır. 
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Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 

Madde 40. — Öteberi masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

9 000 19 000 10 000 

öteberi maddesine konulan 9 000 liralık ödenek çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılıyacak durumda 
değildir. Geçen yıllar sarfiyatı incelendiğinde Vekâlet merkez binası ile istasyondaki binanın aylık 
su sarfiyatı ortalama olarak 500 lirayı bulmaktadır. Binaenaleyh yılda yalnız kullanma suyu 
bedeli olarak Sular İdaresine 6 000 lira ödenmektedir. Zaruri olan gazete ve radyo ilânları için 
1 000, çeşitli öteberi ihtiyaçları ve temizlik malzemesini temin etmek, muhtelif eşyaların nakil 
masraflarını karşılamak için de 2 000 liraya ihtiyaç vardır. Yılın beşinci ayında olduğumuz halde 
ödenek kalmamıştır. Bu yüzden sıkışık duruma düşülmekte, dairelerin en lüzumlu ihtiyaçları bile 
zamanında temin edilememektedir. Bu hususların ve bilhassa her gün biraz daha genişleyen Vekâ 
let teşkiâltmm göz önüne alınması ile 1956 malî yılı ödeneğine 5 000 lira ilâvesi ile 14 000 lirayı 
çıkarılmasına, 

1956 yılı Vekâletimiz memurları için içme suyu temini düşünülmektedir. 

Bu duruma göre yılda ortalama olarak içmş suyu için ayrıca 5 000 liraya ihtiyaç vardır 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 

Madde 50 — Aydınlatma 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

•6 000 10 000 4 000 

Bu maddeye konulan tahsisat hiçbir suretle ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Ve hattâ karşılıksız 
borç tahakkukuna sebebiyet verilmektedir. Bu itibarla mevcut Maarif müdürlükleri ile yeniden 
teşkil edilmiş olan üç vilâyetin aydınlatma masraflarını karşılamak maksadiyle bu maddeye 
4 000 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl : 303 — Basılı kâğıt ve defterler 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

90 000 155 000 65 000 

1955 malî yılı bütçesiyle bu maddeye konulan 90 000 liralık ödenek ihtiyacı karşılıyamamak-
tadır. Her yıl biraz daha genişliyen vilâyet teşkilâtına paralel olarak basılı kâğıt ihtiyacı da art
maktadır. Okulllara verilen ödenekle lüzumlu basılı kâğıt temin edilememektedir. Devlet Malze
me Ofisi Genel Müdürlüğünün 1 . III . 1955 tarih ve 1 No. lu büro giderleri satış listesi incelendi-



— 194 — 
ğinde 1954 yılına nazaran 1955 yılı basılı kâğıt fiyatlarının % 25, % 50 nispetinde arttığı görül
mektedir. ödeneğin bu bakımdan da artırılmasına kesin olarak zaruret vardır. Bu sebeple 1956 
malî yılı bütçesinde bu ödeneğin 65 bin lira ilâvesi ile 155 000 liraya çıkarılmasına lüzum var
dır. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf, telefon ücret ve masrafları 

Madde 11 — Merkez posta ve telgraf ücretleri 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

75 000 115 000 40 000 

Bu maddeye konulan 75 000 liralık ödenek ihtiyacımızı karşılamamaktadır. PTT İdaresinden alı
nan faturalardan anlaşıldığı üzere sarfiyat yıldan yıla artmakta ve geçen yıl 105 000 lirayı aşmış bu
lunmaktadır. Yılın 8 nci ayında ödenek bitmektedir. İhtiyacımızı karşılamak için İller PTT bölü
münden bu bölüme aktarma yapılmakta ise de, önümüzdeki yıllar buna imkân görülmemektedir. 

Çünkü her yıl okul ve müessese sayısı artmakta ve sarfiyat da buna paralel olarak çoğalmakta
dır. Bu durum karşısında İller PTT bölümünden başka bölüm ve maddeye aktarma imkânı kal
mamış bulunmaktadır. Binaenaleyh ihtiyacın hakiki tutarı göz önüne alınarak 1956 malî yılı büt
çesinde bu ödeneğin 40 000 lira ilâvesi ile 11.5 000 liraya çıkarılmasına lüzum vardır. 

Fasıl 304. — Posta, telgraf, telefon ücret ve masrafları 

Madde 21. — Merkez telefon masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

24 000 50 000 26 000 

, Bu maddeye konulan 24 000 liralık ödenek ihtiyaca kâfi değildir. Bugünkü tahakkuklara göre vekâlet 
dairelerinin aylık telefon gideri 4 200 liradır. Ayrıca telefonların nakil masrafları, nakil esnasında lü
zumlu malzemenin temini, bozulanların onarımı, yeniden telefon almak ve tesis yapmakta bu bölüme 
girmekte olduğundan mevcut ödenek 6 - 7 ay içinde bitmektedir. Bundan sonra Telefon Müdürlüğü
nün faturaları zamanında ödenmemekte, bu hal ise Münakalât Vekâleti ile vekâletimiz arasında bir
çok yazışmalara meydan vermekte, ödeneksizlikten tediye yapılamamakta, bazan da karşılıksız borca 
kalkmaktadır. Yüksek Başvekâletin 20 . XI . 1954 tarih ve 921 No. lu yazılarında telefon borçları
nın zamanında ödenmesi emredilmektedir. Her yıl gelişen ve genişlıyen vekâlet teşkilâtına paralel 
olarak da telefon gideri artmaktadır. Tahakkuklara göre 1955 yılı telefon giderlerinin 50 000 lira ci
varında olacağı tahmin edilmektedir. Binaenaleyh giderin hakiki tutarı göz önüne alınarak Yüksek 
Başvekâletin emirleri gereğince tahakkuk ve tediyelerin zamanında yapılması ve karşılıksız borca bı
rakılmaması için 1956 yılı telefon ödeneğinin 50 000 liraya çıkarılmasına lüzum ve zaruret vardır. 
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Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

Madde 22 — Vilâyetler telefon masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

10 000 20 000 10 000 

Bu maddedeki tahsisat hiçbir ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Bu yıl Münakalât Vekâletinden aldı
ğımız bir yazıda birçok illerde mükâleme ücretleri ödenemiyen telefonlarımızın kapatılacağı bildiril 
mistir. Bu itibarla Maarif müdürlüklerine ait muhaberatın aksamaması ve karşılıksız borç tahakku
kuna meydan verilmemesi için bu maddeye 10 000 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl 305 — Kira bedeli 

. , Madde 11 — Merkez 

1955 yılı 1956 yıh 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

120 000 142 000 22 000 
: : t 

6570 sayılı Kanunla kiralara % 200 nispetinde zam yapılması kabul edilmiş olduğundan işga
limizde bulunan istasyondaki binanın bir yıllık kira bedelini karşılamak üzere bu maddeye 22 000 
liranın ilâvesi zaruridir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli 

Madde 12 — Vilâyetler 

1955 yıh 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

262 274 371 108 108 834 

Vekâletimizin kiralı bulunan binalarını ve yıllık kira miktarlarını gösterir liste bağlıdır. 

Geçen yıl bu maddeden 262 274 liralık ödenek alınmıştır. 1956 yılında türlü zaruretler dolayısiy-
le yeniden kiralı binalara geçecek olan okul ve kurumlarımızla maarif müdürlükleri binalarının ki
ra bedelleri ve 6570 sayılı Kira Kanununun şümulüne giren kiralı binaların kiralarına yapılan zam
mın karşılanması için bu miktara daha 108 834 liranın ilâvesi suretiyle bu bölüm ve maddedeki 
ödeneğin 371 108 liraya iblâğına zaruret vardır. 
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Fasıl 307 — Harcırahlar 

Madde 30 — Müfettişler harcırahı 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 000 000 1 050 000 50 000 

Müfettiş adedi geçen seneye nazaran 25 artmak suretiyle 375 e baliğ olacaktır: Bu müfettiş 
lerin teftişi ile mükellef bulunduğu 42 bin öğretmen mevcuttur. Ve bunlar 18 000 küsur okulda 
gürevlidir. Bunların teker teker mahallerinde teftiş edilebilmesi için yılda 200 gün vazife görerek 
asgari kanuni yevmiyelerini karşılamak üzere bu maddeye 50 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

(Kira listesi) 
Orta öğretim Umum Müdürlüğü 

Okulun ve kurumun adı Yıllık kira 

Balıkesir Lisesi 
İstanbul Erenköy Kız1 Lisesi 
İstanbul Bakırköy Ortaokulu 
İstanbul Beyoğlu Ortaokulu 
İstanbul Heybe'liada Ortaokulu 
Ankara Kurtuluş Ortaokulu 
Ankara Bahçelievler Ortaokulu 
Kızılcahamam Ortaokulu 
İzmir Bornova Ortaokulu 
İzmir Kestelli Ortaokulu 
İzmir Okullar Saymanlığı 
Çorlu Ortaokulu 
Muğla Ortaokulu 
Gazianteb Ortaokulu 
Bozkır Ortaokulu 
Kemah Ortaokulu 
Karaisalı Ortaokulu 
Bismil Ortaokulu 
Gazianteb Lisesi 
Eskişehir Kız Ortaokulu 
Karaköse Naci Gökçe Lisesi 
Bitlis Lisesi 
Lâdik Ortaokulu 
Alaçam Ortaokul 
Muş Ortaokulu 

2 700 
3 600 
2 700 
5 400 
1 700 

25 000 
4 200 

60 
825 

4 950 
1 900 
S 150 

10 000 
5 560 

300 
1 859 

600 
840 

8 500 
11 000 
5 400 
1 560 
1 800 
1 800 

360 

105 264 
1 . VI . 1955 tarihinde yürürlüğe giren 6570 sayılı 
Kanuna göre kiralara ilâvesi gereken zam 100 000 
1956 yılı içinde okul ve kurumlarca yeniden kira
lanacak binalar 40 000 

245 264 
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Okulun ve kurumun adı 

İlk öğretim Umum Müdürlüğü 

Hatay Maarif Müdürlüğü 
Gazianteb Maarif Müdürlüğü 
Uşak Maarif Müdürlüğü 
Hakkâri Maarif Müdürlüğü 
Çoruh Maarif Müdürlüğü 
Adıyaman Maarif Müdürlüğü 
Afyon Maarif Müdürlüğü 
Antalya Maarif Müdürlüğü 
Denizli Maarif Müdürlüğü 
Gümüşane Maarif Müdürlüğü 
Sakarya Maarif Müdürlüğü 

Yıllık kira 

4 500 
2 200 
3 780 
1 850 
6 400 
4 680 
4 500 
5 400 
3 600 

750 
10 800 

53 610 

otel Okullar Müdürlüğü 

İstanbul İmam - Hatip Okulu 4 560 
Elâzığ imam - Hatip Okulu 2 000 
Trabzon îmam - Hatip Okulu 30ü 

6 860 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

Ankara Genel Kütüphanesi 7 490 
Afyon Gedikahmetpaşa Kütüphanesi 1 500 
Akseki Yiğen Mehmetpaşa Kütüphanesi 144 
Elmalı Halk Kütüphanesi 960 
Ürgüp Tahsinağa Kütüphanesi 720 
Yalvaç Alirıza Efendi Kütüphanesi 1 800 
Rize Genel Kütüphanesi 1 800 
Malatya Genel Kütüphanesi 1 800 
Van Genel Kütüphanesi 1 800 
Denizli Halk Kütüphanesi 2 500 

19 614 
1 . 'VI. 1955 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 
6570 sayılı Kanuna göre kiralara ilâvesi gereken 
zam 40 000 

59 614 

Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 

Ankara Devlet Konservatuvarı 5 760 
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Beyanı 

Orta öğretim Umum Müdürlüğü 245 264 
İlköğretim Umum Müdürlüğü 53 610 
özel Okullar Müdürlüğü 6 860 
Kütüphaneler Müdürlüğü 59 614 
Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 5 760 

371 108 

Fasıl 307 — Harcırahlar 

Madde 50 — Ecnebi Uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
başka masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira • Lira 

63 000 529 000 466 000 

1. Bu maddeye ilâvesi istenilen tahsisatın (150 000) lirası 5640 sayılı Kanun gereğince teknik 
yardımdan faydalanmak suretiyle ve mukavele ile İzmir Motör-Makine Okulu için Amerika'dan cel-
bedilmiş olup halen bu okulda faaliyette bulunan 7 mütehassısın ikamet ve geçim tahsisatı ile yol
luk ve sair masrafları için konulmuştur. 

2. Tahsisatın (140 000) lirası 5640 sayılı Kanun gereğince teknik yardımdan faydalanmak su
retiyle ve mukavele ile Kız Teknik öğretim Okulları için eelbedilecek olan 4 uzmanın ikamet ve 
geçim tashisatı ile yolluk ve sair masarfları için konulmuştur. 

3. (80 000) lira Meslekî ve Teknik öğretim Okullarının muhtelif meslek şubeleri için ve Unes
co'dan yapılan teknik yardımla eelbedilecek (6) mütehassısın tazminat ve yol masrafları karşılığı 
olarak konulmuştur. Bu hususta anlaşmaya varılmış olup mütehassıslar Eylül 1955 tarihinden iti
baren görevlerine başlıyacaklardır. 

4. Tahsisatın (90 000) lirası Meslekî ve Teknik öğretim Okullarının muhtelif meslek şubeleri 
için ve Unesco'dan yapılan teknik yardımla eelbedilecek (7) mütehassısın tazminat ve yol masrafları 
karşılığı olarak konulmuştur . 

5. Yeniden getirilecek yabancı öğretmenlere sözleşmeleri bitecek öğretmenlerin memleketlerine 
dönüş yollukları ve bunların yerlerine yeniden getirilecek öğretmenlerin geliş yolluklarını karşı
lanmak maksadı ile 6 000 liranın ilâvesi teklif edilmektedir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 

Madde — 12 — Vilâyetler 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

151 500 200 000 48 500 
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1955 malî yılı bütçesinin 808 nci faslının 12 nci maddesine alman 151 500 liradan 

Haziran 1955 sonuna kadar 60 000 lira sarf edilmiştir. Sene sonuna kadar 8 ay gibi uzun bir 
zaman bulunduğundan elde mevcut tahsisatın kâfi gelmesine imkân görülmemektedir. Münakale ile 
tahsisat temin edilmediği takdirde 500 - 1 000 öğretmenin tedavi masraflarının düyuna kalacağı 
tahmin edilmektedir. Sayısı yıldan yıla artan öğretmen ve memurlarımızın sağlıkları ile ilgili olan 
bu maddenin 48 500 lira fazlası ile 200 000 liraya çıkarılmasına katî ihtiyaç vardır. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 

Madde 32 — Vilâyet taşıtları onarma masrafları 
1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

25 000 35 000 10 000 

1955 yılı içinde Erzurum Erkek Sanat Enstitüsü Motor Şubesine temin edilen bir kamyon, Kon
ya, Eskişehir, Adana, Sivas, Kayseri Erkek Sanat enstitüleri motor şubelerine verilen talim otola
rı, İzmir'de açılan Motor Okuluna ordudan temin edilen çeşitli motorlu vasıtaların onarımını kar
şılamak maksadı ile bu maddeye 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 415. — Müzeler ve anıtlar masrafları 

Madde 30. — Niğde - Aksaray Sultanhanı restorasyonu 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

250 000 250 000 

Selçuk mimarisinin şaheserlerinden olan ve yerli, yabancı neşriyatta yer almış bulunan Niğde'nin 
Aksaray kazasında tarihî Sultanhanı restorasyonunun Uneseo ile müştereken ele alınması için bu yıl 
bütçesine 250 000 liranın konulması ve Uneseo'dan oelbedileeek misyonun her türlü masraflarının bu 
ödenekten karşılanması lüzumlu görülmektedir. 

Fasıl 417. — Yüksek okulların umumi masrafları 

Madde 10. — Yüksek öğretmen Okulu masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

128 305 258 665 130 360 

Öğrenci sayısı 85 ten 150 ye ve iaşe bedeli 160 kuruştan 180 kuruşa çıkarılmıştır. Bu itibarla yeni 
alınacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve sair masrafları için 1956 yılı bütçesine 130 360 lira tahsi
satın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 



Yüksek öğretmen Okulu umumi masraflım 

Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek (öğrenciler) 
» (Personel) 

Giyecek (öğrenciler) 
» (Hizmetliler) 

Kitap, kırtasiye, harçlık 
öğrencilerin Üniversiteye yazılma sömestre, lâboratu-
var imtihan ve diploma harçlığı 
Yakacak (beyanı aşağıdadır) 
Aydınlatma 
Sn masrafları 
Telefon kurma ve konuşma masrafları 
Kırtasiye basılı kâğıt ve defter müteferrik masrafları 
Tesisat yaptırma ve onarma masrafları * 
Demirbaş yatakhane, dershane, yemekhane, mutfak 
levazımı satmalma ve onarma masrafları 
Her çeşit ders âletleri lâboratuvar ve spor levazımı 
satmalma ve onarma masrafları 
Parasız yatılı öğrencilerin ilâç ve tedavi masrafları 
Toplu olarak yapılacak inceleme gezisi ve ders tatbi
katı masrafları 
Kitaplık ve yayın masrafları 
Küçük onarma masrafları 

1955 yıh 
A 

Öğretmen îaşe 
Aded 

85 
36 
85 
26 
85 

85 
— 
—-
— 
— 
— 
— 

— 

85 

85 
— 
— 

Lira K. Gün 

1 60 300 
1 60 300 

165 — — 
50 — — 
50 — — 

80 — — 
— — — 
— _ — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 

— — — 

20 — — 

40 — — 
— — — 

Yekûn 

Tutan 
Lira 

40 800 
17 280 
14 025 
1 300 
4 250 

6 800 
16 750 
3 500 
2 000 
1 000 
5 500 
2 000 

.1 000 

2 000 
1 700 

3 400 
2 000 
3 000 

128 305 

r 
Öğrenci îaşe 
Aded 

150 
36 
150 
26 
150 

150 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

150 

150 
— 

Lira 

1 
1 

250 
100 
50 

80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

20 

40 
— 

1956 
A 

K. Gü 

80 30 
80 30 
— — 
— — 
— — 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

— — 

— — 

— — 

(1) Kadroya ilâve edilen yatılı öğrencilerin tesisat* için her birisine asgari 500 lira hesabiyle. 
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Yakacak masraflarının bey ant 

Cinsi 

Marinlâve kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 
Odun kömürü 
Havagazı 
Nakliye 

Tonu 

300 
80 
1 

30 

411 

Fiyatı 
Lira K. 

46 65 
69 — 
00 25 
75 — 

5 

Yekûn 

Tutarı 
Lira 

13 995 
5 520 

250 
2 250 
1 055 
2 055 

25 125 

Fasıl 417 — Yüksek okullar umumi masrafları 

Madde 20 — Eğitim enstitüleri masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

824 050 

Kadro 

öğrenci 
» 

Müstahdem 
Nöbetçi öğretmen 
murları 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 

1 394 845 

ve idare me-

Fazlası 
Lira 

570 795 

Sayı 

900 (Meveut) 
300 (İlâve) 
126 

80 

1 356 

Bu maddedeki 570 795 liralık artış Eğitim enstitüleri yatılı öğrenci kadrosunun 900 den 1 200 t 
çıkarılması, günlük iaşenin 160 kuruşla temin edilemiyeceği yüzünden bu defa iaşe bedelinin 180 
kuruştan hesaplanmış olması dolayısiyledir. Eğitim enstitülerinin yatılı öğrenci ibatesi ile ilgili eşya 
ve malzemesi mevcutlara yetecek kadardır. 1956 bütçe yılı içinde mevcuda ilâveten alınacak 300 
öğrencinin her biri için yapılması gerekli ilk masraf 531 lira 20 kuruştur. 

Lira Tahsisatın sarf yeri 

651 240 Yiyecek 
Mevcut öğrenciler için : 900 X180 X 300=486 000 Lira 
Yeniden alınacak öğrenciler için 
300X180X150=3 81 ÛOO » 
Müstahdem, nöbetçi öğretmen ve idare 
memurları için 126X180X300= 84 240 » 

651 240 » 



— 202 — 
Lira Tahsisatın sarf yeri 

312 600 Giyecek : 
Yatılı öğrenciler için yılda : 250 lira 
hesabiyle 1200X250= 300 000 Lira 
Müstahdemlerin iş elbiseleri için yılda 
100 lira hesabiyle : 126X100= 12 600 » 

312 600 » 

60 000 Yatılı öğrencilere verilecek harçlık, ki
tap ve kırtasiye karşılığı her öğrenciye 
yılda 50 lira hesabiyle 1200X50= 
60 000) lira 

52 155 Isıtma masrafları (beyanı aşağıdadır) 
19 500 Aydınlatma masrafları 
11 150 Su masrafları 

5 200 Telefon kurma ve konuşma masrafları 
13 000 Kırtasiye, basılı kâğıt ve defter satm

alına masrafları 
150 000 Demirbaş ve döşeme masrafları (kad

roya ilâve edilen yatılı öğrencilerin kar
yola, yatak, battaniye, dolap, masa, san-
dalya ve saire gibi ihtiyaçları için öğ
renci başına asgari 500 liraya ihtiyaç 
vardır). 

4 000 öteberi masrafları 
21 000 Her çeşit ders lâboratuvar ve spor le

vazımı satma!ma ve onarma masrafları 
24 000 Parasız yatılı öğrencilerin ilâç ve teda

vi masrafları her öğrenci için yılda or
talama 20 lira hesabiyle (1200X20= 
24 000) lira 

36 000 Toplu olarak yapılacak inceleme gezisi ve ders tatbika
tı masrafları her öğrenci için yılda ortalama 30 lira 
hesabiyle (1 200 X 30 = 36 000) lira. 

14 000 Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü öğren
cilerinin kayak, izcilik ve su sporları masrafları 

11 000 Yayın ve kitaplık masrafları 
10 000 Küçük onarma masrafları 

1 394 845 Yekûn 



— 203 — 
Yakacağın beyanı 

Tutarı Tutarı 
Cinsi Tonu Lira Lira 

Kok kömürü 
Linyit 
Odun 
Meşe kömürü 
Nakliye 
Havagazı 

Yekûn 

300 
500 

50 
1 

1 251 

67 
45 
75 

250 
5 

20 100 
22 500 

3 750 
250 

4 255 
1 300 

52 155 

Fasıl 417. — Yüksek okulların umumi masrafları 

Madde 30. — Ankara ve îzmir Devlet Konservatuvarı masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

555 000 681 3&) 126 330 

Bugüne kadar 150 kuruş hesabiyle verilmekte olan yemek masrafları bugünkü şartlar karşısın
da 180 kuruşa çıkarılmıştır, izmir'de açılmış olan Müzik Okulunun bu yıl konservatuvara inkılâ-
bettirileceği için de genel giderleri 20 000 lira artırılmıştır. Ankara Devlet Konservatuvarma ya
pılan ilâveler dolayısiyle yakacak, aydınlatma, su, telefon ve tesis masrafları bittabi fazlalık arz 
etmektedir. Konservatuvarın şiddetli ihtiyacı bulunduğu müzik aletlerinin alınmasına devam edi
lecek ve tevsi edilen yemekhane ve yatakhaneler donatılacaktır. 



Tahsisatın sarf yerleri 

Yiyecek (öğrenciler) 
Yiyeceik (Müstahdemler) 
Giyecek (Erkek ve kız öğrencilere elbise) 
Giyecek (Erkek öğrencilere palto) 
Giyecek (Kız öğrencilere manto) 
Giyecek (Mezun olacak 14 öğrenciye elbise) 
Giyecek (Müstahdemlere elbise) 
Giyecek (Müstahdemlere palto) 
Yakacak 
Aydınlatma 
Su masrafları 
Telefon ve konuşma masrafları 
Kırtasiye, temizlik ve bahçe bakımı 
Tesisat yaptırma ve onarma 
Demirbaş, yatakhane, dershane, mutfak levanı» 
ve müzik aletleri satmalımı 
Her türlü atelye ve bale levazımatı 
Tedavi ve ilâç bedelleri 
inceleme gezisi 
Kitaplık ve yayın masrafları 
Folklor arşivi için gerekli malzeme 
îzmir Müzik Okulu masrafları 
Onarımlar 
öğrencüere verilecek kitap, kırtasiye ve hanelik 

Devlet 

r 

Aded 

250 
60 
250 
100 
— 
14 
42 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Konservatuvarı 
1955 yılı 

A 

Lira K. Gün 

1 50 300 
1 50 300 

150 — — 
110 — — 
— — — 
150 — — 
100 _ _ 
__ — — 
— — — 
_ — — 
— .— — 
— _. — 
— — — 
— — — 

. 
— —. — 
— — — 
—. —. — 
— — — 
— _ — 
— — — 
— —. — 

masrafları 

Tutarı 
Lira 

112 500 
27 000 
37 500 
11 000 

— 
2 100 
4 200 

— 
38 130 
15 000 
12 000 
3 500 
5 000 
14 000 

140 000 
19 070 
7 500 
15 000 
14 000 
30 000 
30 000 
5 000 
12 500 

555 000 

ı 

r 

Aded 

250 
60 
250 
60 
40 
— 
60 
15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Lira 

1 
1 

225 
150 
175 
— 
145 
110 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1956 

K. 

80 
80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

-— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

A 

G 

3 
3 
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Fasıl 418 — Lise, ortaokul ve îmanı - Hatip okulları umumi masrafları 

Madde 10 — Lise ve ortaokulları umumi masrafları 

1955 yıh 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 350 000 1 800 000 450 000 

Lise ve ortaokullarımızın yakacak, aydınlatma, su, temizlik malzemesi, telefon konugması. 
telefon tesisatı, lâboratuvar malzemesi, kırtasiye, beden eğitimi hareket ve müsabakaları, ilâç, b« 
nzin, hayvan yemi ile çeşitli idare giderleri bu bölümün 10 ncu maddesindeki ödenekle karşılan
maktadır. 1955 yılı bütçesiyle bu tertipten alman 1 350 000 liralık ödenek, mevcut 505 okulun 
yukarda belirtilen ihtiyaçlarının asgari bir şekilde sağlamlmasma çalışılmıştır, öğrenci sayısının 
yıldan yıla artması dolayısiyle okullarımızda şube sayıları da fazlalaşmıştır. 1955 - 1956 öğretim 
yılında-Adıyaman, Sakarya, Sinop, Muş, Tekirdağ, Gümüşane vilâyetlerinin merkez ortaokulları
na lise sınıfları ilâve edildiğinden bu okulların masrafları da çoğalmıştır. Okullarımızdan alman 
bütçe teklif cetvellerine göre hakiki ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak üzere bu maddeden 
yakacak için 1 010 060 lira, aydınlatacak için 143 631 lira, lâboratuvar malzemesi için 132 587 
lira, su giderleri için 123 530 lira, diğer çeşitli idare giderleri için 240 192 lira olmak üzere 
1 650 000 lira istenmektedir. 

1955 - 1956 öğretim yılı başında yeniden açılacak lise ve ortaokullar için 150 000 lira da ilâvs 
edildiği takdirde bu bölüme 1 800 000 liralık ödenek konulmasında katî zaruret vardır. 

Fasıl 418 — Lise, ortaokul ve İmam - Hatip okulları umumi masrafları 

Madde 20 — îmam - Hatip okulları umumi masrafları 

1955 yıh 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

55 000 81 000 26 000 

Geçen yıla nazaran vâki 26 000 lira artış, bir evvelki yıla ait ölçü esas tutularak, sınıf ve öğ
renci sayısının artışı ve ikinci devre sınıflarının açılışı ile ilgili kömür, odun, aydınlatma, su, te
mizlik, beden eğitimi, ilâç, çeşitli gider, lâboratuvar ve kitaplık kısımlarına yapılan ilâvelerden 
meydana gelmektedir. Bu itibarla 16 îmam - Hatip Okulu için genel giderler tertibine 26 000 lira
lık ödeneğin ilâvesine ihtiyaç vardır. 
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16 000 16 okulun kömür ihtiyacı için (200) ton (80) liradan. 
4 165 Odun 
3 167 Aydınlatma 
5 476 Su 
2 800 Temizlik malzemesi 

952 Telefon konuşması 
4 400 Kırtasiye 
3 075 Beden eğitimi ve spor müsabakaları 

555 İlâç 
9 730 Çeşitli masraf 

26 830 Lâboratuvar 
3 500 Meslek kitapları ve yardımcı kitaplar 
3 350 Basılı kâğıt ve defter 

81 000 Yekûn 

Fasıl 419 — Yüksek Ticaret ve Teknik okulları ile diğer meslek okulları umumi masrafları 

Madde 10 — Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 697 660 2 117 660 420 000 

Kız ve Erkek Teknik öğretmen okulları yatılı öğrenciler sayısı 525 den 660 ve ya.ım yatılı öğ
renciler sayısı 240 tan 300 e çıkarılmıştır. Bu öğrencilerin yiyecek, giyecek, kitap, kırtasiye ve sair 
masrafları ile tesis masrafları İstanbul Teknik Okulu yeni binasının dershane, yatakhane, yemek
hane, lâvoratuvann tesis ve mefruşatı masrafları ve Ankara'da açılacak Akşam Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulu umumi masrafları karşılığı için bu miktarın ilâvesi teklif edilmiştir. (Mukayeseli 
cetvel aşağıdadır). 



Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek (yatılı) 
Yiyecek (yarım yatılılara) 
Giyecek 
Temizleme 
îlâç 
Aydınlatma, makine yağı, muharrik kuvvet 
Yakacak 
Su 
ilân 
İdare kırtasiye 
Müteferrika 
öğrenci kitap ve kırtasiyesi 
Okul kütüphanelerine alınacak kitap ve dergi 
Lâboratuvar 
Temrin 
Telefon 
öğrenci hamam ve traşı 
Yol parası (fennî gezi) 
Stajyer öğrenci masrafı 
Ders ve atelye levazımı 
Tesisat 
Onarım 
Spor 
Bastırılacak kitap 
Melbusat (1) 
Ankara'da açılacak Akşam Yük. îk. ve Ti. Okulu 

f 

Aded 

225 
240 
525 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Lira 

.1. 
— 

250 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — • 

— 
— 
— 
— 

1955 yılı 
A 

K. Gün 

60 300 
50 220 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
—. __ 
— —. 
— — 
— — 
— — 
—. — 
— — 
• — • — 

— — 
— — 
— — 
— —-
— — • 

— — 
— — 
— — 
— — 

> Tutarı 
Lira 

252 
26 

131 
30 

6 
68 
74 
40 

- 5 
5 

46 
17 

131 
261 
55 

7 
1 

17 
1 

241 
85 
55 

6 
22 

108 

000 
400. 
250 
630 
600 
000 
855 
300 
100 
900 
000 
000 
000 
500 
000 
400 
000 
500 
000 
000 
500 
500 
000 
500 
725 

— •• 

1 697 660 

•L-"~ 

Aded 

660 
300 
660 
— 
— ' 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Lira 

1 
— 

250 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1956 y 
A 

K. Gün 

60 300 
75 220 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
—. — 
— — 
— — 
— — 
— — • 

— — 
— — 
— — 
— — 
^- — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

(1) Melbusat için eklenmiş olup 1956 da ilgili tertiplere nakledilmiştir. 
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Fasıl 419 — Yüksek ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının umumi masrafları 

Madde 20 — Ticaret ve diğer meslek okulları ve Enstitüler masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

5 977 522 6 925 354 947 832 

Yatılı öğrenci sayısı 1390 dan 1605 e çıkarılmıştır. Bundan başka 1955 yılında yeniden açı
lan ve şube sayıları artırılan okullarda öğrenci sayısı 72 000 den 80 000 e yükseltilmiştir. 1956 
yılında mevcut okul ve kurslara ilâveten iki akşam kız sanat, 5 kız orta sanat okulu enstitü haline 
getirilecek ve ayrıca muhtelif kasabalarda 7 tane yeniden akşam kız sanat okulu açılacaktır. Mes
lekî ve teknik öğretim okullarına her yıl biraz daha rağbet artmaktadır. 1956 da öğrenci sayı
sının 90 000 i bulacağı anlaşılmaktadır. Artan öğrenci sayısı dolayısiyle çift öğretim yapmak ve 
bu suretle yeni okul ve şubeleri açmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Bu bakımdan yatılı ve yarım 
yatılı Öğrencilerin yiyecek, giyecek, kitap, kırtasiye, aydınlatma gibi sair müteferrik masraf
larını karsılıyabilmek üzere bu maddeye 947 832 liranın ilâvesi teklif edilmektedir. (Mukayeseli 
eetveli aşağıdadır). 



Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek (Yatılılar) 
Yiyecek (Yarım yatılılar) 
Giyecek (Yatılılar) 
Giyecek (Yarım yatılılar) 
Temizlik 
İlâç 
Yakacak ve sınai kömür 
Tenvirat, muharrik kuvvet, mazot, makine yağı 
ve benzin 
Su 
İlân 
İdare kırtasiyesi 
Matbu evrak ve defter 
Müteferrika 
öğrenci kitap ve kırtasiyesi 
Okul kütüphanelerine alınacak kitap re dergi 
Lâboratuvar masrafları 
Temrin 
Telefon 
Kira 
öğrenci yol parası 
öğrenci hamam ve traşı 
öğrenci harçlığı 
Ders ve atelye levazımı 
Tesisat ve mefruşat 
Onarım 
Kitap ve telifi ve tercüme 
Yangın söndürme malzemesi 

r „. 

İded 

1390 
7353 
1390 
8000 
— 
— 
— 
, 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — 

— 
— 

1955 yık 
A 

Lira K. 

1 30 
— 50 
200 — 
25 — 
— — 
— — 
— — 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
_ — 
— _ 
__ — 
— —-
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
__ — 
— — 
— — 

Gün 

300 
220 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 
— 
— 
— 
-— 
—• 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 

Tutarı 
Lira 

542 
808 

100 
830 

278 000 
200 000 
80 000 
28 
709 

487 
102 
14 
53 
30 
158 
20 
71 
88 

100 
187 

000 
000 
840 
500 
000 
500 
000 
000 
000 

1040000 
38 
160 
11 
5 
7 

462 
285 

000 
895 
270 
000 
000 
000 
000 

200 000 
46 
51 

000 
300 

5 977 522 

r . 
Aded 

1605 
8000 
1605 
8000 
— 
— 

• — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Lira 

1 
— 
200 
25 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1956 yı 

K. 

50 
50 
— 
— 
— 
— 
._.___ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 
— 
— 
— 
— 

A 

Gün 

300 
220 
— 
— 
— 
— 
— 

_._ 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — 

— 
— 
— 
— 
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Fasıl 420. — îlk öğretmen okulları umumi masrafları ve bu okullar mezunu öğretmenler ile ilgili 

masraflar 

• Madde 10. — îlk öğretmen okulları umumi masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

13 195 933 16 440 933 3 245 000 

îlk öğretmen okullaıı için 1956 yılında yapılacak masrafları gösterir mukayeseli cetvel aşağıda
dır. 



Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (Personel için) 
Giyecek (öğrenciler için) 
Yakıt, aydınlatma 
Kitap, defter, resim, basılı evrak, kırtasiye 
levazımatı 
öteberi masrafları 

Revir ve ilâç 
öğrenci yollukları 
Spor işleri ve levazımatı 
Askerlik ders ücreti 
Dergi ve yaym (Cilt dâhil) 
'Temrin ve tatbikat 
istimlâk ve satmalma 
Tesis eşyası 
Su ve elektrik tesisatı 
Yeni inşaat ve onarım 

1955 yılı 
A 

Aded Lira K. Gün 
Tutan 
Lira 

"*\ r 

30 
30 

16496 1 
1320 1 

16496 130 — 
16496 — 12 

320 6 862 336 
300 514 800 
— 2144 480 
365 822 517 

1956 y 

Aded Lira K. Gü 

16496 
1320 

16496 
16496 

1 
1 

150 

50 
50 

32 
30 

16 36 

16496 35 — 
36 okula 3500 
hesabiyle 
16496 12 — 
16496 5 — 

577 360 

126 000 
197 952 

82 480 
18 000 

16496 40 — -
38 okul için 4000 li
ra hesabiyle 
16496 16 — -
16496 10 — -

— 38 okul için yıllık 
— _ _ _ 30 000 — — 
_ _ _ _ _ 210 818 — — 
_ _ _ _ _ _ 519190 _ _ 
_ _ _ _ 500 000 — — 
_ _ _ _ 150000 — — 
— _ _ _ 440000 — — 

13195 933 
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Fasıl 420 — İlk öğretmen okulları umumi masrafları ve bu okullar mezunu öğretmenler ile ilgiii 

masraflar 

Madde 20 — İlk öğretmen okulu mezunlarının donatım masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

287 440 296 000 8 560 

1956 yılında bir sene evveline nazaran ilk öğretmen okullarından mezun olacak öğrencilerin 
sayısının fazla olması dolayısiyle bu maddeye 8 560 liranın ilâvesine zaruret vardır. 3 700 X 80 
= 296 000 lira. 

Fasıl 420 — İlk öğretmen okullan umumi masrafları ve bu okullar mezunu öğretmenler ile ilgili 
masraflar 

Madde 40 —• Yatılı ilk okullar umumi masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

500 000 932 880 432 880 

Yatılı talebe sayısı 300 den 700 e çıkarıldığından bunların yiyecek, giyecek, kitap, defter, kır
tasiye, aydınlatma, ısıtma, ilâç, revir ve sair masrafları ile inşaat ve tesis karşılığı olarak 432 880 
liranın ilâvesi istenmektedir. (Cetvel aşağıdadır): 



Yatılı ilk okullar umumi masrafları 

Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek 
•Giyecek 
Yakıt ve aydınlatma 
Kitap, kırtasiye ve levazıma!* 
Müteferrika 

Revir ve ilâç 
Tesis eşyası 

înşaat ve onarını 
istimlâk Ibedeli 

1955 yılı 

Aded Lira K. Gün 
Tutarı 
Lira 

^ r^r 

1956 
A 

Aded Lira K. G 

300 1 25 320 120 000 700 1 50 3 
300 130 — 39 000 700 150 — 
300 — 10 365 10 950 700 — 16 3 
300 30 — — 

6 okula 3 000 lira 
hesabiyle 

300 10 — — 
6 okula 40 000 lira 
hesabiyle 

9 000 

18 000 
3 000 

240 000 
60 050 

— 

700 30 — 
6 okula 3 000 lir 
hesabiyle 

700 10 — 

500 000 
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Fasıl 421 — Kütüphaneler masrafı 

Madde 11 — Kütüphaneler umumi masrafı 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

320 000 375 000 55 000 

Kütüphanelerimiz gerek kemmiyet ve keyfiyet bakımından her geçen yıla nazaran büyük inki
şaflar kaydetmektedir. Bu inkişaflara muvazi olarak muasır ve modern kütüphaneciliğin gerektir
diği yeni yeni ihtiyaçlarla karşılaşılmaktadır. 

Kütüphaneciliğimiz mevzuunda maddi ve müşahhas delilleriyle her gün müşahede olunan bu ge 
lişme ve ilerlemenin daha ziyade hızlandırılmasına ihtiyaç ve zaruret görülmektedir. 1956 malî yılın
da kütüphanelerimizin genel gider örneği bakımından ihtiyaçları aşağıda arz ve izah edilmiştir. 

1. Genel giderler : 

a) Şarkiyat mevzuunda dünyanın birinci derecede ehemmiyetli kütüphanelerinden biri olan 
ve 50 000 ciltlik muazzam bir yazma koleksiyonunu ihtiva eden Süleymaniye Kütüphanesinin 45 
kitap deposundan geçen seneler zarfında yaptırılmasına başlanan çelik raf tesisatına önümüzdeki 
yılda da devam olunacaktır. 1956 yılında yaptırılacak olan 15 aded deponun madenî raf tesisatı 
için 80 000 liraya ihtiyaç görülmektedir. 

b) Süleymaniye Kütüphanesinde kurulmuş bulunan mikrofilm ve fotokopi servisinin yeni ci
hazlarla takviyesi için 25 000 liranın sarfına zaruret bulunmaktadır. 

» 
c) Teşkilâtımıza bağlı bulunan bütün kütüphanelerin matbu evrak ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere İstanbul Cilt Atelyesine mubayaası gereken maateferruat bir tabı makinesi için 20 000 liraya 
ihtiyaç vardır. 

d) Mesai saatleri dışında halkın kendine yarar eserleri evlerinde okuyarak kendilerini yetiş
tirmesi amacı ile açılmış bulunan Halk İare Servislerine halk eğitimi ile ilgili kitapların mubaya
ası için 30 000 liralık ödeneğe ihtiyaç vardır. 

e) istanbul Millet Kütüpanesinde mevcut değerli yazma kolleksiyonlarmın muhafazası için 
yaptırılacak yeni depo tesisleri masraflarını karşılamak üzere 20 000 liralık bir ödeneğin sarf, 
zaruri görülmektedir. 

f) Mevcut ve yeniden açılması derdest bulı.nan kütüpanelerimizin yeni modern tesislerle teş 
hisi için 20 000 liralık ödeneğe ihtiyaç vardır. 

g) Kütüpanelerimizde evvelce açılmış olan 41 aded halk iare servisine ilâveten diğer kütüpa-
nelerimizde de açılması gereken halk iare servi leri tesisatı için 20 000 liralık ödenek lâzımdır. 

h) Teşkilâtımıza bağlı 74 genel kütüpanede mevcut binlerce ciltsiz kitapların cilt işlerine 
sarf edilmek üzere 25 000 liraya ihtiyaç vardır. 

i) Mevcut ve yeniden açılacak kütüpanelerimizin ısıtma ve aydınlatma gibi en mübrem ma
hiyetteki ihtiyaçları için 105 000 liralık bir ödeneğin sarfı ieabetmektedir. 

j ) Halk elinde birçok yazma eserler bulumu: ktadır. Bunlar arasında Türk dili, ve edebiya
tında ve diğer sahalarında vesika olabilecek ki; ıneti haiz eserler de görülmektedir. Bu kıymetler 
göz önünde tutularak bunların her hangi bir sebeple zıyaa uğramamalarını önlemek, bunlardan 
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memleket ilim ve irfanının istifadesini sağlamak için kütüpanelerimize katılmasını temin maksa-
diyle vilâyetlerde bu hususta tedbirler alınmıştır. Buna göre satılmak üzere kütüpanelerimize geti
rilen bu gibi kıymetli yazma eserler koleksiyonlarının mubayaası için 30 000 liralık ödeneğin 
ayrılması lâzımdır. 

Yukarda arz edilen ve müfredatı, ilişik cetvelde yazılı ve tahakkuku zaruri görülen işlsr için 
1956 malî yılı bütçesinin kütüpaneler genel giderleri tertibine 375 000 liralık ödeneğin konulma
sına kesin surette ihtiyaç vardır. 

Lira 

a) 
b) 
e) 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

80 000 
25 000 
20 000 

30 000 
20 000 
20 000 
20 000 
25 000 

105 000 
30 000 

İstanbul Süleymaniye Umumi kütüpanesinin 15 deposunun madenî raf tesisatına 
istanbul Mikrofilm ve Fotokopi Servisinin yeni cihazlarla takviyesine 
Kütüpanelere ait matbu evrakı hazırlamak üzere İstanbul Cilt Atelyesine muba
yaası gereken mâteferruat bir tabı makinesi bedeli 
Halk iare servislerine halk eğit:mi ile ilgili kitapların mubayaasına 
istanbul Millet Kütüpanesi kitap depoları tesislerine 
Mevcut bulunan ve yeniden açılacak kütüpanelerimizin tesislerine 
Yeniden açılacak halk iare servisleri tesisatına 
Mevcut 74 genel kütüpanenin ciltlenecek kitaplarının cilt ihtiyaçlarına 
Mevcut 74 genel kütüpanenin genel ihtiyaçlarına 
Yazma kıymetli eserlerin ve koleksiyonlarının kütüpanelerimiz için mubayaasına 

375 000 Yekûn 

Fasıl 421 — Kütüphaneler masrafları 

Madde 12 — Okul kütüphaneleri umumi masrafları 

1955 yıh 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

50 000 60 000 10 000 

Bu maddeden 1955 bütçesiyle alman 50 000 liralık ödenek mevcut 505 okulumuza taksim edil
diği takdirde beher okula 99 lira düşmektedir. Bu kadarcık bir para ile okullarımızın kitaplıkla
rının geliştirilmesinin mümkün olamıyacağı tabiîdir, öğrencilerimizin fikrî faaliyetlerinin artırıl
masında büyük rolü olduğu aşikâr bulunan kitaplıkların mümkün mertebe zenginleştirilmeleri ve 
mevcut kitapların da yıpranarak harabolmaktan kurtarılması için bu maddeye 10 000 liranın ilâ
vesi suretiyle 60 000 liraya çıkarılmasında zaruret vardır. 

Fasıl 421 — Kütüphaneler umumi masrafları 

Madde 14 — Millî kütüpdane umumi masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

250 000 300 000 50 000 



- âlâ -
27 Mayıs 1955 tarih ve 6568 sayılı Kanunla personel kadrolarının artmasından faydalanarak 

daha bol sayıda kitap, dergi temini ve Türkiye Bibliyografyası ile Türkiye makaleler bibliyog
rafyasının muntazaman neşri ve asıl binamızın hacmi kadar bir hacma malik bulunan ilâve bina
nın tenvir, teshin, temizleme ve bahusus haritalar, müzik eserleri bölümleri için lüzumlu masraf
ların karşılanabilmesi için bu maddeye 50 000 liranın ilâvesi lüzumludur. Mukayese cetveli ekli
dir. 

Hizmetin mahiyeti 

Isıtma masrafları 
Aydınlatma 
Su 
Temizlik 
Telefon 
Kırtasiye 
Namıkkemal, Yenidoğan, Bahçeiievler kütüphanelerinin 
her türlü masrafları 
Cilt atelyesi için malzeme ve yeni aletler 
Mikrofilmi, fotokopi atelyesi için malzeme ve yeni aletler 
masrafları 
Haritalar, müzik eserler bölümü için lüzumlu masraflar 
Kitap satmalma masrafları 
Periyodikler abone masrafları 
Türkiye makaleler bibliyografyası ve Türkiye bibliyograf
yasının neşri 
Müteferrik masraflar 
Ankara'da yeni kurulacak iki aded ödünç kitap verme ser
visinin masrafları 

1955 1956 Fazlası Noksanı 

10 000 
5 000 
3 000 
5 000 
4 000 
3 ooo 

1.0 000 
20 000 

20 000 
— 

40 000 
25 000 

15 000 
50 000 

40 000 

250 000 

15 000 
7 000 
3 000 
7 000 
3 000 
10 000 

20 000 
30 000 

30 000 
30 000 
50 000 
40 000 

25 000 
30 000 

— 

300 000 

5 000 
2 000 

— 
2 000 

_. 
7 000 

10 000 
10 000 

10 000 
30 000 
10 000 
15 000 

10 000 
__ 

__ 

111 000 

__ 
— 
— 
__ 

1 000 
— 

, 
— 

,— 
— 
— 

__. 
20 000 

40 000 

61 000 

Fasıl 422 — Güzel sanatlar Akademisi umumi masraflar 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

320 000 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 

367 000 

Fazlası 
Lira 

47 000 

Yangında tamamiyle mahvolan Akademi Kütüphanesinin öğretmen ve öğrenci araştırmalarına 
cevap verilmesi için süratle geliştirilmesi icabetmektedir. Diğer taraftan Akademi resim ve hey
kel müzesi içinde kıymetli eserleri satmalmak mecburiyetindedir. Yıllardan beri tahsisatsızlık 
dolayısiyle temin edilmiyen birçok eserler yabancılar tarafından satmalmmak suretiyle yurt dı
şına çıkarılmaktadır. 10 öğrenciye ayda 25 lira verilmek suretiyle yapılmakta olan sembolik ma
hiyetteki yardım bu yıl 20 öğrenci üzerinden 75 liraya çıkarılmıştır. Buna da sebep branşları ile 
ilgili gerekli malzemelerin hiç olmazsa bir kısmını temin edebilmeleri içindir. 
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İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 1956 yılı içiade muhtacolduğu masrafların müfredatını gösterir 

liste 

ödeneğin sarf edildiği işler 

Yakacak Linyit 106 ton 40 liradan 
Kok 100 ton 69 liradan 
Tuvenan 212 ton 43 liradan 
Havagazı 
Odun 300 çeki 17 liradan 
Nakliye 

Elektrik 
Su masrafları 
Küçük onarımlar 
Telefon kurma ve konuşma 
Müteferrik işler, temizlik kırtasiye ve 
bahçe bakımı 
Demirbaşlar 
Canlı modeller 
Fakir öğrencilere yardım 
Kitaplık, yayın ve müze için sanat 
eserleri mubayaası 
Tesisat 
Her çeşit atölye ve ders levazımı 

1955 yılında 
yapılan sar

fiyat 

4 240 
6 900 
9 116 
1 000 
5 100 
7 745 

34 101 
10 000 

6 500 
9 000 
2 800 

10 700 
94 000 
20 000 

3 000 

56 899 
. 30 000 

43 000 

320 000 

Linyit 106 ton 40 liradan 
Kok 100 ton 69 liradan 

1955 yılında 
yapılması ge

reken sarf iyat Fazlası 

4 240 
6 900 

Tuvenan 212 ton 43 liradan 9 116 
Havagazı 
Odun 300 çeki 
Nakliye 

17 liradan 

• 

6 000 
5 100 
7 745 

34 101 
12 000 
8 500 

10 000 
7 500 

20 000 
100 000 

25 000 
18 000 

56 899 
30 000 
45 000 

367 000 

2 000 
2 000 
1 000 
4 700 

9 300 
6 000 
5 000 

15 000 

— 
— 

2 000 

47 000 

Fasıl 425 

Madde 17 

Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masrafları 

Kurumları uyarınca ecnebi memleketlere gönderilecek fevkalâde sanat istidatlı 
çocukların her çeşit masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

27 000 50 000 23 000 

Fevkalâde sanat istidatlı çocuklar için hazırlanan kanuna göre bu maddeye 23 000 liranın ilâ
vesi zaruridir. 



— 218 — 
Fasıl 426 — Sağır, dilsiz ve körler okulu umumi masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

228 250 428 250 200 000 

1955 malî yılında ayrılan 228 250 lira ile 3 ü Sağırlar, (Ankara, İstanbul, tzmir) ve 2 si do 
körler (Ankara, Gazianteb) olmak üzere 5 yetiştirme yurdunda tesbit edilen 350 kişilik kadroda 
birçok fedakârlıkları göze alınarak halen 410 çocuk yetiştirilebilmektedir. Buna rağmen kadro
suzluk yüzünden sıra beklemekte olan çocuklar vardır. Bu durum göz önüne alınarak meveuc 
müesseselerin kadrolarını çoğaltmak ve Diyarbakır'da yeniden bir sağırlar okulu ve yetiştirme 
yurdu tesis ederek kadronun 550 ye çıkarılması düşünülmektedir. Bu itibarla 1956 malî yılında 
ayrılan ödenek 550 çocuğun yetiştirilmesi için hcsabedilmiştir. Bu mevcudun yıl içerisinde artaca
ğı kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek 
Giyecek 
Isıtma ve ısıtma 
Kitap, kırtasiye, ders levazımatı 
Revir ve ilâç masrafı 
Tedavi yolluğu 
Harçlık 
Öteberi masrafları, her birine 2 000 lira hesabiyle 
6 müesseseye 
Tesis demirbaş her birine 2 500 lira hesabiyle 6 
müesseseye 
Tamirat, tadilât ve inşaat geçen yıla kıyas edile
rek 6 müessese için tahmini olarak 7 000 lira he
sabiyle 
Nakil masrafları her birine 700 lira hesabiyle 6 
müesseseye 

5387 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri hü
kümlerine göre yapılan yardımlara ve aileleri ta
rafından ödenilecek bakım masraflarına karşılık 
geçen yıl 89 000 lira idi. Bu yıl 100 000 lira tah
min edilerek tenzil edilen 

Aded 

550 
550 
550 
550 
550 
550 
550 

2 

2 

Lira 

1 
150 
— 
20 
16 
5 
3 

000 X 

000 X 

700 X 

Kr. 

50 
— 
16 
— 
— • 

— 
— 

6 = 

6 = 

6 — 

Yıllık tutarı 
Gün 

365 
— 

365 
— 
— 
— 
12 

Lira 

301 125 
82 500 
32 120 
11 000 
8 800 
2 750 

ay 19 800 

12 000 

12 000 

42 000 

4 200 

Yekûn 528 295 

100 000 

Teklif edilen 428 295 
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Fasıl 427 — Korunmaya Muhtaç çocukların umumi masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 450 000 1 950 000 500 000 

1955 malî yılında ayrılan 1 450 000 lira ile 27 yetiştirme yurdunda (Reşit oldukları için iş ve
ya meslek sahibi edilerek hayata atılanlar hariç) tesbit edilen 2 350 kişilik kadroda birçok fedakâr
lıklar göze alınarak halen 2 723 çocuk yetiştirilmektedir. 

Haklarında korunma kararı alındığı halde kadrosuzluk yüzünden sıra bekliyenler ve yıl içeri
sinde haklarında korunma kararı verileceklerle bu mevcudun daha artacağı tahmin edilmektedir. 
Bu durum göz önüne alınarak mevcut müesseselere ilâveten Bursa, Bolu (Düzce), Zonguldak, 
(Safranbolu), Ankara (Ayaş), Seyhan'da birer yetiştirme yurdu açılmak suretiyle mevcut müesse
se adedinin 32 ye ve çocuk kadrolarının da 3 500 e çıkarılması düşünülmektedir. Bu itibarla 1956 
malî yılı bütçesine konulan ödenek 3 500 çocuğun yetiştirilmesine, mevcut müesseselerin tamir ve 
tadil inşa ile yeni açılacakların tesis masraflarına göre hesabedilmis ve bu miktardan 1 535 330 
lirası çocukları yetiştirebilecek olan köy ve belediye ve özel idare bütçesinden ayrılacak ödenek
lerle karşılanacağı düşünülerek tenzil edilmiştir. 1954 malî yılma göre 1955 malî yılındaki fiyat 
yükselişleri göz önüne alınarak 1956 yılı teklifi buna göre ayarlanmıştır. 

426, 427 nci fasıllardan ayrılacak tahsisat özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukların yetiş
tirildikleri müesseselerin faaliyetini idamesine yardım olarak harcanılacaktır. 

Köy, belediye ye özel idare bütçelerine 5387 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri hükümlerine 
göre konulan paraların maksada harcanılması için fonda toplanılması (Bir kanun mevzuu bulun
ması sebebiyle) mümkün olmadığından 6 nci madde hükümlerine göre vekâletimiz yardımına ihti
yaç çoğalmaktadır. 

1955 malî yılında mahallî idarelerden gönderilmesi gerekli paraların henüz sonu alınmadığın
dan 1954 yılı neticesi misal olarak alınmıştır. 

1955 malî yılında 5378 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri hükümleri gereğince köy, bele
diye ve özel idare bütçelerine konulmuş bulunan para yekûnundan maksada tahsis olunabileni, an
cak çocukların bakım masraflarının 2/5 ini karşılıyabilmektedir. Sebebi : 

Köy, belediye ve özel idare bütçelerine konan paraların maksada harcanılması için bir fonda 
toplanılmamıştır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar içtimai mevzuu bu durumda olan çocukların nüfusuna kayıtlı 
bulunduğu mahallerin iktisadi durumları ile sıkı münasebette olup bütçesini ve dolayısiyle bütçe
den ayrılan ödeneğin müsait olan mahallerin korunmaya muhtaç çocuk sayısı az ve aksine korun
maya muhtaç çocuğu olan mahallerin de bu maksada tahsis edildikleri para az olduğu için 5387 
sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümlerine göre vekâletimiz yardım mükellefiyeti belirtilen mik
tar ödeneğin kabulünü zaruri kılmaktadır. 
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Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek 
Giyecek 
Isıtma ve ısıtma 
Kırtasiye ve kitap, ders levazımı 
Revir, ilâç masrafı 
Tedavi yolluğu 
Harçlık 

. 

öteberi masrafları, her birine 2 000 lira hesabiy
le 32 müesseseye 
Tesis, demirbaş 
Ağaçlı istimlâk bedeli 
Tamirat, tadilât, inşaat geçen yıla 
237 205 tahmin edilmiştir. 

nazaran 

Nakil masrafları her birine 1 000 lira hesabiyle 
32 müesseseye 

Aded 

3500 
3500 
3500 
3500 
3500 
3500 
3000 

Lira 

1 
150 
— 
20 
16 
5 
3 

2 000 

1 000 

K. 

50 
— 
25 
_._ 
— 
—. 
„ , 

X 32 

X 32 

(Yıllık) 
(Yıllık) 

= 

— 

Gün 

365 
— 

365 
— 
— 
— 
12 ay 

Yıllık 
tutarı 
Lira 

1 916 250 
525 000 
319 375 

70 000 
56 000 
17 500 

126 000 

64 000 
30 000 
92 000 

237 205 

32 000 

5387 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri hü
kümlerine göre yapılan yardımlara karşılık tenzil 
edilen (geçen yıla nazaran tahmini olarak konul
muştur.) 

Yekûn 3 485 330 

1 535 330 

Teklif edilen 1 950 000 

Fasıl 451 — Madde 10 — Yavın masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

435 000 500 000 65 000 

1955 malî yılı bütçesinin 451 nei bölümünür 10 neu maddesiyle verilen 435 000 liralık Öde
nek bu bölümden yapılan hizmetleri karşılıyamadığmdan 1956 bütçesinde bu bölüm için, 65 000 
lira fazlasiyle 500 000 liralık ödenek istenmiş bulunmaktadır. 

îstenen 500 000 liranın; 

a) 100 000 lirası ile 86 lise, 36 öğretmen okulu ve 264 erkek ve kız sanat enstitüsü ile orta sanat 
okulları, yapı enstitüleri ve îmam - Hatip okullarına; vekâletimizce Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesinden bastırılan ansiklopediler ve klâsik eserler, Mütedavil Sermaye Müdürlüğünden sa-
tmalınmak suretiyle dağıtılacaktır. 

b) Tahsisatın 50 000 liralık kısmı ile, 1954 yılında açılan ve sayısı 522 olan meslek iare kü
tüphanelerine yollanmak üzere yine Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden mes
lekle ilgili eserler satınalmarak yollanacaktır, 
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c) ödeneğin 50 000 lirası ile, vekâletimizce okullara ve kurumlara parasız olarak dağıtılan 

Tebliğler Dergisi ile, Program, Yönetmelik ve broşürlerin baskı işlerinde kullanılmak üzere lü
zumlu olan kâğıt satmalmacaktır. 

d) ödeneğin 60 000 lirası 1956 yılı içinde Maarif Basımevinde yapılacak baskı işleri için, bag-
kı parası olarak harcanacaktır. 

e) 35 000 lirası, neşrine yardım maksadı ile abone olunacak dergilere verilecektir. 

f) 60 000 lirası ile, neşrine yardım maksadhle Vekâletimize müracaat eden müelliflerin eser
lerinden beğenilenler satmalmacak ve ilgili okullara dağıtılacaktır. 

g) 25 000 lirası, Vekâletimizce öğretmen Meslek Kitapları Servisinde yayınlanmakta olan eser
lerin tercüme, telif ve redaksiyon telif haklariyle, ihtiyaca göre yazdırılacak diğer eserlerin tercü
me ve telif ücretlerine harcanacaktır. 

h) 20 000 lirası, Türk kültürünün yayılması maksadiyle Kıbrıs'ta, Batı Trakya'da ve Irak'ta 
bulunan ırkdaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için satmalmacak kitap bedellerine karşılıktır. 

i) 3 000 lirası, Türk Ansiklopedisi biro kütüpane masrafı ile büronun diğer çeşitli ihtiyaçla
rını karşılıyacaktır. 

j) 3 000 lirası, Tercüme Bürosunun kütüpane masrafı ile diğer çeşitli ihtiyaçları karşılıya-
çaktır. 

k) 5 000 lirası, Yaym Bürosunun çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyacaktır. 

1) 14 000 lirası, okul ve kurumlarımıza yollanacak eserlerin ambalajı için lüzumlu bulunan 
malzeme bedelleriyle nakliye ücretlerine tahsis olunacaktır. 

m) Propaganda maksadiyle yabancı memleketlere yollanılmak üzere bastırılacak veya satm
almacak eserlerin her türlü masrafları için de 10 000 lira ayrılmıştır. 

n) 1955 yılma nazaran "munzam olarak istenen 65 000 lira ile de; yıllardan beri Vekâletimiz 
yayınlarının yollanmadığı umumi kütüpaneler için Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdür
lüğünden başta Türk ve İslâm Ansiklopedileri olmak üzere diğer periodik eserlerle klâsik eser
lerin satınalmması cihetine gidilecek ve müstakbel yıllara şâmil bir programla kütüpanelreimizin 
Vekâletimiz yayınları ile zenginleştirilmesi temin edilmiş olacaktır. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

Madde 40 — Kültür münasebetleri umumi masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

260 000 387 220 127 220 

Memleketimizin, ecnebi memleketlerle olan kültür temasının gün geçtikçe artması dolayısiyle 
gerek Hükümetimiz ve gerekse vekâletimiz adına yapılması mukarrer kültür anlaşmalarının ge
rektirdiği işlçr ödenek kifayetsizliği sebebiyle yerine getirilmemektedir. Bu hâdise kültür müna
sebetlerimizde istenilen faydayı sağlıyamamaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumuna katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanunla onanmış bulunan sözleşme ve benzeri kültür 
anlaşmalarının gerektireceği memleketimize gelen milletlerarası kültür kurumlarının heyet ve tem
silcilerinin ağırlanması, ecnebi memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gruplarının, bu 
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memleketlerden gelecek öğrenci gruplarının misafir edilebilmeleri ile ilgili her türlü masrafları 
milletlerarası kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile öğrenmeleri Devletçe derulıde 
edilen veya kültür anlaşmaları mübadele programının icabettirdiği mütekabiliyet esasına göre 
memleketimizde okutulacak yabancı uyruklu öğrencilerin burslarını ve her türlü masraflarını 
karşılıyabilmemiz için aşağıda gösterilen ödeneğin kabulü zaruridir. 

Mütekabiliyet esasına göre okutulmakta olan ve okutulması ka
rarlaştırılan öğrenciler için 

Mütekabiliyet esasına göre okutulmakta olan ve okutulması ka
rarlaştırılan öğrenciler için 

Mütekabiliyet esasına göre okutulmakta olan üniversite harcı ve 
kitap paraları için 

Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan v okutulmaları ka
rarlaştırılan öğrenciler için 

Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan ve üniversite hare 
ve harçlık 

Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan ve giyim bedeli 
Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan T,e üniversite kitap 

parası 
Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan ve palto parası 
Hükümetimiz himayesinde 5 öğrencinin dönüş yol masrafı 

Hükümetimiz himayesinde okutulması düşünülen 25 Libya'lı 
öğrenci için (2050 lira hesabiyle) 

Hükümetimiz himayesinde okutulması düşünülen 10 Pakistan'lı 
Öğrenci için 

Hükümetimiz himayesinde okutulması düşünülen 20 Çin Tür
kistan'lı öğrenci için 

Hükümetimiz himayesinde okutulması düşünülen 30 Kıbrıs'tı 
öğrenci için 

Memleketimizi ziyaret edecek olan Öğrenci kafilelerinin ağır
lanma masrafları ile ecnebi memleketlere gönderilecek öğrenci 
gruplarının masrafları için 

Milletlerarası Kültür Kurumlarının heyet ve temsilcilerinin 
ağırlanması için 

16 X 235 X 12 = 45 120 

5 X 170 X 12 = 10 200 

150 X 5 X 2 = 750 

50 X 125 X 12 - = 7 5 000 

50 X 100 
50 X 200 

50 X 100 
50 X 200 
5 X 200 

Yekûn: 

25 X 2050 

10 X 2050 

20 X 2050 

30 X 2050 

Yekûn: 

Fazlası 

= 5 000 
= 10 000 

= 5 000 
= 10 000 
= 1 000 

162 070 

= 51 250 

= 20 500 

== 41 000 

= 61 500 

20'000 

30 000 

387 220 
— 260 000 

127 220 
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Fasıl 455 — Prevantoryum ve sanatoryum umumi masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

390 000 450 000 60 000 

Tüccardan Ilışan Mermerci tarafından yaptırılan çocuk pavyonu, bu yıl faaliyete geçirilmiş ol
duğundan kurumun artan umumi masraflarını karşılamak üzere 60 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 601 — Devletin üzerine aldığı masraflar 

Madde 10 — Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleri ile başka masrafları 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

767 200 1 327 256 560 056 

Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretlere ait (M) işaretli cetvelde vazıh ücretlerin teklif edilen » . . . * 
şekilde arlırılması kabul edildiği takdirde buna muvazi olarak pansiyon taksitlerinde de % 73 nispe
tinde bir artırma yapmak zarureti hâsıl olacağından bu maddeye 560 056 liranın ilâvesi teklif edil
miştir. 

Fasıl 601 — Devletin üzerine aldığı masraflar 

Madde 20 — Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak indirmeler karşılığı 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

50 000 86 500 36 500 

(M) cetveli gereğince pansiyon ücretlerindeki % 73 nispetindeki artışa muvazi olarak bu madde
deki tahsisatın da 36 500 lira fazlasiyle 86 500 liraya çıkarılması istenilmektedir. 

Fasıl 611 — Devlet Tiyatrosuna yardım 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

3 450 000 5 400 000 1 950 000 

Devlet Tiyatrosunun 1955 yılı masrafları için Genel Bütçeden yapılan yardım 3 450 000 lira
dır. 1956 yılı masrafları karşılığı olarak Genci Bütçeden 5 400 000 liralık bir yardım yapılması 
teklif edilmektedir. Aradaki fark 1 950 000 lira olup aşağıda müfredatı gösterilen hizmetlere 
karşılıktır: 



Lira 
— 2 2 4 - -

919 189 6629 sayılı Kanunla sanatkârların aylık ücretleri 500 - 1 500 lira olarak kabul edil
miş olduğundan bu suretle sanatkârların aylık ücretlerinde husule gelen farkların 
karşılanması, Temmuz 1956 tarihinde 5441 ve 6629 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde yeniden aktedilecek mukaveleler için tesbit edilecek ücret artışları ile bu yıl 
Devlet Konservatuvarmdan mezun olacak yeni elemanlara ait 1 yıllık ücretleri ve 
5431 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken % 5,5 emekli kesenekleri karşılığı, 

427 520 Devlet Tiyatrosunun sahne, teknik ve idari işleri ile ilgili her türlü masrafların kar
şılığı için 427 520 liranın, 

100 000 Üstün başarı gösteren sanatkârlara üçer aylık devreler için aylık ücretlerinin % 25 
nispetinde Devlet Tiyatrosunun hasılatının % 25 ini geçmemek üzere prim ödenmesi 
6629 sayılı Kanunla kabul edilmiş olduğundan bu miktarın ilâvesi. 

593 291 6629 sayılı Kanunla kabul edilen artış farklarının karşılanması için. 

1 950 000 Yekûn 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 

Madde 10 — Devlet malı binaların onarımı 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

1 810 000 1 860 000 50 000 

Binaları hazineye aidolup esaslı surette tamir ve tadile muhtaeoian okul ve müesseselerimizin 
elverişli şartlar altında verimli bir şekilde çalışmalarını teminen 1 860 000 liralık onarım bedeline 
lüzum vardır. Bu maddeye 50 000 lira zam yapılması zaruridir. 

Fasıl 711 — Lise ve ortaokulların dershane, yatakhane mutfak ve hastanelere ilişkin her türlü mal
zemelerin, döşeme, demirbaş ve ders aletleri onarımı 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

50 000 100 000 50 000 

Lise ve ortaokullarımızda bulunan dershane,yatakhane, yemekhane, mutfak, ders âletleri, dö
şeme, demirbaş ve hastanelere ilişkin her türlü gereçlerin onarımı için bu bölümden alman 50 000 
liralık ödenek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Yeni tesisat malzemesi satınahnmasının yanında mev
cut eşyanın tamire muhtacolanlarmın onarımlarının yaptırılması suretiyle ömürlerinin uzatılmasın
da ekonomik bakımdan fayda mülâhaza edilmekte olduğundan bu bölümdeki ödeneğin 50 000 lira 
ilâvesi suretiyle 100 000 liraya çıkarılmasında katî zaruret görülmüştür. 
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Fasıl 731 — İstimlâk ve satmalına masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

200 000 1 000 000 800 000 

Okul ve kurum binalarının satmalınması veya bahçelerin genişletilmek üzere arsa kamulaştırıl
ması için 1 000 000 liraya ihtiyaç vardır. Bu bölümdeki ödeneğin 800 000 lira ilâvesiyle 1 000 000 
liraya çıkarılması zaruridir. 

Fasıl 751 — Lise ve ortaokullar için satmalmacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve hastane 
gereçleri, döşeme, demirbaş ve ders aletleri masrafları 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 350 000 2 000 000 650 000 

Bu bölümden alman ödenek beş yıldan beri okullarımıza takım halinde Fizik - Kimya, tabiiye, 
iş atelyesi ders aleti sağlanılmaktadır. Okullarımızda yıllardan beri kullanılan eşyanın mühim 
bir kısmı artık işe yaramaz hale gelmiştir. Bilhassa sıra, dolap, yazı masası, yazı tahtası, tabure, 
soba, sandalye gibi mübrem ve zaruri eşya ile okul binalarının yangın felâketlerinden korunmak 
üzere yangın söndürme alet ve malzemesine pek çok ihtiyaç vardır. 

Bu yıl, önümüzdeki inşaat mevsiminde ikmal edilecek yeni binaların da öğretime başlıyacak 
olan 20 ilâ 30 ortaokula tesis eşyasının yenilenmesi ve» yeniden açılacak ortaokullarımızla 6 kolejin 
yeni sınıflarının tesis eşyasının yaptırılması zarureti vardır. 

Fasıl 774 — Ege Üniversitesi kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 1 450 000 1 450 000 
i,.11 r i ı i : j ı r'.ırt ,t: - MT . ',. t •mu, — .? r.v: 

6595 sayılı Kanunla kurulması kabul edilen Ege Üniversitesi hazırlık işlerine ait olmak üzere 
aşağıda mucip sebepleri bildirildiği şekilde 1956 malî yılı bütçesine bu maksat için (1 450 000) li
ranın konulması gerekmektedir. 

izmir'de kurulacak Eğe Üniveristesi tesisleri için istimlâk edilecek arazinin istimlâk bedeli ve 
masrafları, kira, sondaj, arazi etütleri ve hazırlıklarının yaptırılması, yaptırılacak bina ve te
sislerin plân ve proje müsabaka ücretleri, her nev'i inşaat ve tesisat, kanalizasyon, elektrik ve 
teshin işlerininin incelenmesi, lüzumlu araştırmaların ve teknik faaliyetlerin icrası mahkeme 
hare ve masrafları, geçici olarak kullanılacak memur ve hizmetliler ücreti, kuruluş maksadı ile 
yapılacak sair her çeşit masraflar , tedris bakımından önemli projelerin ihzarı ve emsali faaliyet
lerin icrası, getirilecek yabancı, mütehassıslara verilecek harcirah ve ücretler, yurt içinde ve dı
şında konferans için getirileceklere verilecek ücret ve harcırahlar, büro yayın masrafları, basılı 
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kâğıt ve defterler, giyecek, yiyecek, daire hizmetleri, spor masrafları, muhtaç talebeye ya
pılacak yardımlar. (1416), (4489), (4936) sayılı Kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, staj 
ve tetkik için gönderileceklerin her çeşit masrafları, taşıt, satmalına, işletme ve onarma masraf
larının karşılanabilmesi için 1956 yılı bütçesinin 774 ncü faslına 1 450 €00 liralık tahsisatın ko
nulmasına ihtiyaç vardır. 

Fasıl —• 775 Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkında yaplacak her türlü masraflar 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 
Lira 

500 000 500 000 

6594 sayılı Kanunla kurulması kabul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin hazırlık işlerine 
ait olmak üzere aş.ağıda mucip sebepleri belirtildiği çekikle 1956 malî yılı bütçesine bu maksat için 
500 000 liranın konulması gerekmektedir. 

Kurulacak Karadeniz Teknik Üniversitesi tesisleri için istimlâk edilecek arazinin istimlâk bedel 
ve masrafları, kira, sondaj, arazi etüdleri ve haritalarının yaptırılması, yaptırılacak bina ve 
tesislerin plân ve proje müsabaka ücretleri, her nevi inşaat, ve tesisat kanalizasyon, elektrik ve 
teshin işlerinin incelenmesi, lüzumlu araştırmaların ve teknik faaliyetlerin icrası, mahkeme hare 
ve masrafları, geçici olarak kullanılacak memur ve hizmetliler ücreti ve kuruluş maksadiyle yapı
lacak sair her çeşit masraflar. Tedris bakımından önemli projelerin izharı ve emsali faaliyetlerin 
icrası, getirilecek yabancı mütehassıslara verikeek harcırah ve ücretler, (1416), (4489) ve (4936) 
sayılı kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, staj ve tetkik için gönderileceklerin her çeşit 
masrafları, taşıt, satmalma, işletme ve onarma masraflarının karşılanabilmesi için 1956 yılı büt
çesinin 775 nci faslına 500 000 liralık tahsisatın konulmasına ihtiyaç vardır. 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarımlar 

Madde 19 — Maarif Vekâleti 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1956 yıh 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira 

4 500 000 4 500 000 

Geçen yıllarda yaptırılması başlanıp inşası devam eden, bu yıl ihale edilmiş ve ihale edilecek 
olan, önümüzdeki yıl ikinci kısımlarının inşasına zaruri bulunan ve 19'56 yılında yeniden başlana
cak yapı işleri ile okul ve kurumlarımızın harap binaları ile bozuk olan elektrik, kalorifer tesi
satlarının esaslı surette onarılması, elverişsiz binalarına pavyon ilâve edilmesi veya yeni bina 
yaptırılması için 4 500 000 liraya ihtiyaç vardır. (Geçici sözleşmeler için Nafıa Vekâleti bütçesine 
konulacak ödenek hariç) bu bölüme 4 500 000 liralık ödenek konulması zaruridir. 



Fasıl 741 

1955 yılı 
tahsisatı 

Lira 

— 
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- Madde 20 — Öğr< 

1956 yılı 
teklifi 

Lira 

750 000 

enci yurtları 

Fazlası 
Lira 

750 000 

Bu ödenekle İstanbul Vezneciler Yurdunun 3. bloku ile kantin kısmı ve 4. blok kaba inşaatı 
gelecek yıllara sâri mukavele ile ihaleye çıkarılmıştır. Gelecek yıl bunun için 505 000 lira lâzım
dır. İstanbul'da mevcut 2 kız yurdu,, kira ile tutulmuş, çok harap binalardır. Çemberlitaş'taki 
arsamızda 500 kişilik bir kız yurdu yaptırılmasına hazırlanmış bulunuyoruz. Bu kız yurdunun en 
az 250 kişilik 1. bioku için de (keşif ve projeleri Nafıa Vekâletince hazırlanmaktadır.) 750 000 
liranın konulması lüzumlu görülmüştür.. 

NAFIA VEKÂLETİ 

F. M. 

101 6480 sayılı Kanun gereğince ayda (1 000) lira hesabiyle vekile verilmesi lâzımgelen 
tahsisatın bir yıllık karşılığıdır. 

201 11 3656 sayılı Kanunla, bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4646, 4884 ve 5380 
sayılı kanunlarla kabul olunan kadrolardan (L) cetveline alınmak suretiyle mevkuf 
tutulan kadroların dışında kalan kısmın yıllık tutarlariyle 4598 sayılı Kanun gereğin
ce bulundukları kadrolarda 1 ve 2 üst derece farkı alanların tahsisatı ve 6211 sayılı 
Kanun mucibince memurlara verilmesi kabul olunan ve ayrıca verilmesi düşünülen iki 
aylık ilâve tahsisatın karşılığıdır. Bu yıl (L) cetveline yeniden 70 liralık bir aded hu
kuk müşavir muavinliği alınmış, buna mukabil bir aded 60 liralık neşriyat amirliği 
kadrosu serbest bırakmıştır. 

Lira 

Tahsisatın hesabı : 
Esas kadroların tutarı 1 368 000 
(L) cetveline almanlar 190 500 

Meri kalan 
4598 sayılı Kanım gereğince 1 ve 2 üst derece alanlar 

Ek görevlerin 1/3 farkı olup tenzil 

1 

1 

177 
156 

334 
56 

500 
900 

400 
902 

1 277 498 



228 -
M. 

Lira 

6211 sayılı Kanun ile yeniden iki maaş verilmesi 
için 5 aylık nispetindeki tahsisat 522 502 

1 800 000 
Ek görev olarak kullanılacak kadrolara ait tahsisat 
karşılığı olup tenzil 50 000 

Bütçeye konan 1 750 000 

12 3656 sayılı Kanunla, Bu Kanunda Değişiklik Yapılması hakkındaki 3711, 4644, 6129, 
6204, 6418 ve 6419 sayılı kanunlarla kabul olunan kadrolardan (L) cetveline alınmak 
suretiyle mevkuf tutulan kadroların dışında kalan kısmın yıllık tutarlariyle 4598 sayı
lı Kanun gereğince bulundukları kadrolarda 1 ve 2 üst derece farkı alanların tahsi
satı ve 6211 sayılı Kanun mucibince memurlara verilmesi kabul olunan ve ayrıca ve
rilmesi düşünülen iki aylık ilâve tahsisatın karşılığıdır. (D cetvelinde geçen yıla na
zaran değişiklik yoktur. 

Tahsisatın hesabı 

Esas kadroların tutarı 2 066 700 
(L) cetveline alınanların tutarı 145 500 

Fiilî kadro tutarı 
1 ve 2 üst derece maaş farkları 

Ek görevlerin 1/3 farkı olup tenzil 

1 990 992 
6211 sayılı Kanun ile yeniden iki maaş verilmesi için 
5 aylık nispetindeki tahsisat 816 008 

1 921 
193 

200 
200 

2 114 400 
123 408 

2 807 000 
Ek görev olarak- kullanılacak kadrolara ait tahsisat 
karşılığı olup tenzil > 107 000 

_̂ 
Bütçeye konulan 2 700 000 
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201 21,22 Halen merkez ve vilâyetlerde açık maaş alan kimse olmadığı için tertibi muhafaza et
mek üzere (1) lira teklif olunmuştur. 

202 11,12 Eski senelerle kıyas edilemiyecek derecede artmış bulunan demiryolları, limanlar ve 
yapılar inşaatına ait işlerde çalıştırılan hizmetliler (E) cetveli kadrolarında vazife 
görmektedir. Ancak (E) cetveli kadrolarının tekaütlük bakımından garantisi bulun
maması dolayısiyle birçok teknisyenliklerle mmeurluklar boş kalmakta ve bu yüzden 
işler müteessir olmaktadır. Bu gibi hizmetlilerle memurlukları idareye bağlamak ga
yesiyle bu yıl (E) cetveli kadrolarından bir kısmının (D) cetveline alınması zarure
tinde kalınmıştır. Bundan başka (D) cetvelinde çalışan hizmetlilere de birer derece 
zam yapıldığı gibi 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan tahsisat miktarı da 
5 aylık hesabedilıniş olduğundan, bu tertiplerde geçen yıla nazaran mühim artışlar 
görülmesi yukarda yazılı sebeplerden ileri gelmiştir. 

Tahsisatın hesabı 

202 - Merkez hizmetlileri ücreti : 

1955 kadrolarının tutarı 
(E) cetvelinden nakledilen 

Vilâyet kadrolarından nakle
dilen 
Ücretlere yapılan zamlar karşı
lığı 

6211 sayılı Kanun ve 2 aylık nis
petindeki tahsisat 

Küsurat farkı olup tenzil 

Bütçeye konulan 650 000 

202 - Vilâyetler hizmetlileri 
ücreti : 

226 200 
187 500 

12 000 

36 000 

462 300 

189 543 

651 843 

1 843 

1955 kadrolarının tutarı 
(E) cetvelinden nakledilen • 

Merkez kadrolarına nakledi
len 

ücretlere yapılan zam kar
şılığı 

6211 sayılı Kanun ve 2 aylık 
nispetindeki tahsisat tutarı 

158 700 
207 000 

365 700 

12 000 

353 700 

600 

354 300 

145 263 

499 563 

203 11,12 Bu tertiplere konulan tahsisata istinaden alınacak kadrolar, (D) cetveline nakledi
lenler hariç, geçen yılın aynıdır. 
Ancak, tahsisatın geçen yılın aynı olmayışı 1956 yılında verilecek tahsisat miktarı
nın 5 aylığa çıkarılması ve teknik kadroların 202 nci fasla ait izahta gösterilen se
beplerle (D) cetveline naklinden ileri gelmiştir, 
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Tahsisatın hesabı 

203 - 11 merkez geçici hizmetli
ler ücreti : v 

inşaat dairesi 
Yapılar 
Hava meydanları 

(D) cetveline nakledilen 

208 500 
603 600 
49 500 

861 600 
174 300 

687 300 

203 - 12 vilâyetler geçici 
metliler ücreti : 
Yapı Kalfa Kursları 
İnşaat 
Yapılar 
Hava meydanları 

Merkez (E) cetveli 
rından nakil 

hiz-

kadrola-

28 960 
47.1 600 
807.650 
29 400 

1 337 610 

200 000 
(E) cetvelinin vilâyetler kıs
mına naklolunan 200 000 

Yekûn 487 300 
6211 sayılı Kanun ve 2 aylık 
nispetindeki tahsisatın tutarı 199 793 

Yekûn 687 093 
Küsurat farkı olup tenzil 93 

Bütçeye konulan 687 000 

(D) cetveline nakil 

6211 sayılı Kanun ve 2 aylık 
nispetindeki tahsisatın yıllık 
tutarı 

Küsurat farkı olup tenzil 

Bütçeye konulan 

1 537 610 
225 612 

1 311 998 

545 550 

1 

J 

857 

857 

548 
548 

000 

M. 

11 

12 

21 

22 

31 

32 
40 

1955 malî yılında Demiryolları ve Limanlar daireleriyle Yapı ve İmar İşleri reislik
lerinde çalıştırılan ve 1956 malî yılında da istihdamlarına devam olunacak yabancı 
uzmanların ücretleri karşılığıdır. 

4598 sayılı Kanun gereğince merkez memurlarının zamma müstahak çocuk adedleriy-
le yıl içinde doğacak çocukların zamları karşılığıdır. 
4598 sayılı Kanun gereğince vilâyet kadrolarında çalışan memurların zamma müsta
hak çocuk adedleri göz önünde bulundurularak tesbit edilmiştir. 
1950 - 1955 yıllarındaki doğum seyrine göre 1956 malî yılı içinde 18 çocuğun dünya
ya geleceği tahmin edilerek tesbit edilmiştir. 
1950 - 1955 yıllarında vilâyetlerde çalışan memurların dünyaya gelen çocuk adedleri-
ne göre yıllık doğum vasati (33)tür. Tahsisat, bu aded göz önünde tutularak tesbit 
edilmiştir. 
1950 - 1955 yıllarının sarfiyat seyrine göre (2 600) liranın ihtiyaca kâfi geleceği an
laşılmıştır. 
1950 - 1955 yıllarının sarfiyat seyrine göre (3 500) liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
1 500 ve daha yukarı rakımlı vilâyetlerden, teşkilâtımız bulunan sekizinde çalıştırıl
makta olan memurların adedlerine göre hesaplanmıştır. 

3656 sayılı Kanunun 5 nci-maddesi gereğince lisan bilen memurlardan, memuriyete 
girerken derece alamayanlarla memuriyete girdikten sonra- öğrenenlere, yapılacak im
tihanda muvaffak olmaları halinde, verilmesi icabeden ikramiye karşılığıdır, 
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209 5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretlerinden kesilen 
% 5 emekli keseneği ile terfi farkları, giriş aidatı olarak devletçe ödenmesi lâzHnge-
len miktardır. 

210 5027 sayılı Kanun gereğince vekâlet müsteşarına ayda 175 lira hesabiyle verilmekte 
olan temsil tahsisatının yıllık tutarıdır. 

301 10 1956 malî yılı merkez teşkilâtının kırtasiye ihtiyacı, cari fiyatlara göre, bu miktarın 
üstünde ise de âzami tasarrufa riayet edilmek ve elde mevcut kırtasiyeden de fayda
lanılmak suretiyle 1955 tahsisatiyle ihtiyacın karşılanmasına çalışılacaktır. 

20 1956 malî yılı içinde merkez teşkilâtı için yeniden her hangi bir döşeme satmalm-
ması düşünülmemektedir. Bu tahsisat ile elde mevcut döşemeye taallûk eden eşyalar ta
mir ettirilecektir. 

30 Bir kısım dairelerin yazı, cetvel ve hesap makinesi ihtiyaçları ile tamire muhtaç ve de
mirbaşa taallûk eden eşyanın tamirlerine sarf olunacaktır. 

40 Başlıca sarf mahalli şehir suyu, içme suyu, müteferrik ilân masrafları ve temizlik mal
zemesine taallûk eden ve birçok ahvalde bütçede tertibi bulunmıyan küçük mikyasta
ki ihtiyaçların karşılığıdır. 

50 1950 - 1955 Malî yılları içinde sarf edilen cereyan bedelleri göz önünde bulundurul
mak suretiyle tesbit olunmuştur, bu günkü ihtiyaca kâfi gelmektedir. 

60 Vekâlet merkez binasiyle Şehircilik Fen Heyetinin işgalinde bulunan binaların ısıtıl
ması karşılığıdır. 
Kömür Tevzi Müessesesince verilen kontenjan ile bunların tutar bedelleri ve ısıtma 
için lüzumlu diğer maddelerin tutarları aşağıda gösterilmiştir : 

Vekâlet 

Şehircilik Fen Heyeti 

Kontenian 

63 200 
132 800 

30 
50 

6 
24 
10 

300 

Kok 
Linyit 

» 
» 

Kok 
Linyit 
Odun 
Kömür (Nakliye) 
Kül (Nakliye) 

Fiyatı 

67 
39 
51 
43 
67 
39 
80 

4,5 

Tutarı 

4 235 
5 148 
1 530 
2 150 

402 
936 
800 

1 350 
449 

17 000 

302 10 Geçen ve eski senelerin sarfiyat seyrine göre(30 000) lira ihtiyaca kâfi gelecektir. 
20 Vilâyet Nafıa dairelerindeki döşemelerin tamirlerine harcanacaktır. 
30 Nafıa dairelerindeki demirbaşların tamirleri içindir. 
40 Dairelerin temizliği bakımından zarururi bulunan şehir suyu ile süpürge, bez, çuval 

gibi malzeme, soba kurmak kaldırmak ve buna benzer diğer müteferrik masraflar kar
şılığıdır. 

50 Geçen ve eski yıllar sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
60 Vilâyetler teşkilâtımıza senelik olarak 50-4.00 lira arasında tahsisat verilmek suretiyle 

idare edilmektedir. Bu yıl da aynı şekilde (6 000) lira ile idareye çalışılacaktır. 
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303 Vekâletin merkez ve vilâyetler teşkilâtınca kullanılması icabeden defterlerin ve Vekâ
letçe vilâyetlere tamim edilecek üormül talimatname ve direktiflerin malzeme bedelile 
baskı ücretleri karşılığıdır. 

304 11 Telgrafla muhaberenin, çok mühim ve müstacel hususlara hasredilmiş olmasına ve 
kıymet taşımıyan, yenisinin gönderilmesi mümkün olan evrakın mahallerine taah-
hütsüz olarak gönderilmesine rağmen mevcut tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu 
tertibe zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

12 304-11 deki esbabı mucibe aynen. 
21 PTT Umum Müdürlüğünce telefon ücretlerinin, yeni tarife ve usulle alınması dolayı -

siyle 1955 tahsisatının ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılmış olduğundan, bu tertibe 
(15 000) lira zam yapılmıştır. 

22 Telefon tarifesi değiştirilmiş olmasına rağmen 1955 tahsisatiyle idare edilmesi için 
teşkilâta tebligat yapılarak zaruret olmadıkça, bilhassa şehirlerarası telefon muhave
resine gidilmemesi için emir verilmiş olduğundan, bu tertibin tahsisatı artırılmamıştır. 

305 Halen kirada oturmakta olan Nafıa dairelerinin yıllık kira karşılığıdır. 

Hesabı : 
Sakarya 
Adıyaman 
îzmir 

350 
130 

12 
12 

4 200 
1 560 
5 000 

10 760 
240 (11 000) yuvarlak rakamına iblâğı için 

Bütçeye konulan 11/000 

306 Merkezde çalıştırılan (D) cetveli müstahdemlerine verilmesi mutad olan giyim eşyası
nın bedelleridir. 

Aded Fiyatı Tutan 
Hesabı : 

Elbise 
Ayakkabı 
Palto 
Muhtemel fiyat farkı 

Küsurat farkı olup tenzil 

Bütçeye konulan 

307 10 6245 sayılı Kanun gereğince tahakkuk edecek yolluklar karşılığıdır. 
20 307 - 10 daki esbabı mucibe aynen. 
30 Fiilî kadroda mevcut 10 müfettişin 1956 malî yılı içinde yapacakları seyahatlere göre 

6245 sayılı Kanun mucibince tahakkuk edecek yevmiye ve yol paraları aşağıda göste
rildiği şekilde hesaplanmıştır : 

67 
67 
21 

110 
35 
110 

7 370 
2 345 
2 310 
1 000 

13 025 
. 25 

13 000 
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Kadro Bir Seyahat 
Vazife maaşı Aded Yevmiye günlüğü müddeti Tutarı 

Başmüfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettişe vasıta pa-1 
rası olarak yılda [ 
vasati (1 000) liraf 
hesabiyle) J 
Küsurat farkı 

Bütçeye konan 

90 
90 
80 
70 

1 
1 
5 

22 
22 
.19,5 
17 

22 
22 
97,5 
51 

150 
150 
180 
180 

a 300 
3 300 

17 550 
10 800 

10 000 

60 

45 000 

807 40 Sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği udimin edilmiştir. 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerin adedinde bir değişiklik olmadığı için aynen tesbit 

edilmiştir. 

308 11,12 Sarfiyat seyrine göre kâfi gelecektir. 

308 11 1955 tahsisatiyle idare edilecektir. 
12 Hâdiselerin zuhuruna göre harcanmaktadır. 1953 malî yılında alınmış olan otomobi

lin fazla bir arıza yapacağı talimin edilmemekte olduğundan, 1955 tahsisatı aynen 
teklif edilmiştir. 

40Î Bu tahsisat, vekâlet makamınca verilmesi icabeden ziyafetlerle çelenk bedeli, müsa-
mere biletleri, çay, kahve, şeker, sigara gibi izaz ve ikram maddelerinin karşılığıdır. 
Son zamanlarda yabancılarla yapılmakta olan temaslar artmış olmasına rağmen, ih
tiyacın, 1955 tahsisatijde karşılanmasına çalışılacaktır. 

420 Atatürk Anıt - Kabir parkının su, gübre, fidan ve diğer ihtiyaçlariyle amele yevmi
yesi karşılığıdır. 

421 4623 sayılı Kanun mucibince yer saısmtısı olan veya olması muhtemel bulunan yer
lerde tesis edilmiş ve edilecek depolarla buralarda istok edilecek yardım malzemesi
nin satmalına bedelleri, yer sarsıntısından zarar görecek yurttaşlarımıza yapılacak 
yardımlar ve yer sarsıntısına mâruz bölgelerdeki kasabaların harita plânlama masraf-
lariyle tehlikeli bölgelerde fennî tedbirler alınması ve istimlâk bedelleridir. 

451 10 Meslekî mecmualarla günlük, haftalık ve aylık meslekî gazete ve mecmualara abone 
olunmak ve neşrinde, memleketimizin bayındırlığı bakımından faydalı görülen yazı 
ve kitapların telif haklarını satına.mak üzere teklif edilmiştir. 

20 Teknik terakkiyatı takibetmek ve bunlardan geniş ölçüde istifade edebilmek içiu 
satmalınacak yabancı eserlerin tercüme ettirilmesi ve baskı ücretleri karşılığıdır. 

452 Teknik yardımından faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere gönderilmiş olan. 
personelden, 1956 malî yılı içinde yurda döneceklerin ve bu yıl zarfında yeniden 
gönderileceklerin yol paralarıdır. 
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2 
3 

2 000 
4 000 

4 000 
12 000 

16 000 

Hesabı : 
Amerika'dan dönecek 
Amerika'ya gidecek ve dönecekler 

453 Umumi merkezi Londra'da bulunan Milletlerarası Dünya Enerji Konferansı Türk 
Millî Komitesine faal âza olarak kayıtlı bulunduğumuzdan, 1956 yılı aidatı olarak 120 
lira teklif edilmiştir. 

476 Memleketin iman bakımından inşaat işlerinde çalışan kalfaların bilgilerini teknik ba
kımdan takviye etmek üzere 4585 sayılı Kanuna istinaden muhtelif vilâyetlerde açı
lacak. kursların masraflarıdır. 

501 Bütçenin tanzimi sırasında miktarının kati olarak bilinmesi mümkün olmıyan geçen 

502 10,20 ve eski yıllar borçları tertiplerine ihtiyaç nispetinde tahsisat konulması ekseri ah
valde mümkün olamamaktadır. Ancak, bütçeye konulan tahsisatın üstünde tahakkuk 
eden borçlar, Bütçe Kanununun verdiği salâhiyete dayanılarak münakale suretiyle 
ödenmekte olduğundan, bu tertiplere 1955 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

Yatırımlar 

741 10 Umum Müdürlük ve arşiv binası inşaatı ile projelerine ait mukavelelere göre 1956 
yılında ödenmesi lâzım gelen mebaliğ içindir. 

11 Bu mevzularda 1956 malî yılma sâri olarakk girişilmiş taahhüt bulunmadığı gibi yıl 
12 sonuna kadar da böyle bir taahhüde girişilmesi nıevzuubahsolmadığmdan, tertiplerin 

muhafazası için birer lira konulmuştur. 
18 1955 malî yılı içinde ihale edilmiş olan 32 aded ceza evi inşaatının seyrine ve muka-

velelerindeki hükümlere göre bu yapılar dolayısiyle 1956 yılında ödenmesi lâzımgelen 
miktar (1 581 000) liradır. Bu miktar ile mukavelelerdeki mücbir sebepler yüzünden 
1956 yılma sirayet edecek taahhütleri ve yıl sonuna kadar girişilecek taahhütlerin bu 
yıla geçecek kısımlarını karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

14 Aydın, Çorum, Giresun, Antalya, Diyarbakır ve ödemiş adliye binaları inşaatı, ikmal 
inşaatı ve esaslı onarmaları ile İstanbul Adlî Tıp Müessesesi morg kısmının inşaatı 
dolayısiyle 1955 malî yılında girişilmiş olan tahhütlerin mukavelelerine göre 470 672 
liralık kısmı 1956 malî yılma sirayet etmektedir. Bu miktar ile mukavelelerinde ya
zılı mücbir sebepler yüzünden 1956 ya sirayet edecek taahhütleri karşılamak üzere 
(500 000) lira teklif edilmiştir. 

15 İstanbul Adliye Sarayı 2 nci kısım birinci blok inşaatı devam etmekte olup, bundan 
(300 000) liralık kısmı 1956 malî yılma sirayet edecektir. 

16 1953 malî yılında inşasına başlanan İzmir Ceza evi inşaatına, mukavelesi gereğince 
devam edilmekte olduğu gibi, İstanbul'da yeni infaz sistemine uygun şekilde 1 200 ki
şilik bir ceza evi inşası için hazırlanan keşiflere göre (4 816 723) liraya mal olacak in
şaatın 1956 yılında ödenecek bedelinin 2 milyon liraya baliğ olacağı tahmin olunmuş
tur. 

17 Bu mevzuda 1956 malî yılma sâri olarak girişilmiş taahhüt bulunmadığı gibi yıl so
nuna kadar da böyle bir taahhüde grişilmesi nıevzuubahsolmadığmdan, tertibin mu
hafazası için bir lira konulmuştur. 
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1955 malî yılı içinde girişilmiş taahhütlere istinaden (33) kazamızda yapılmakta olan 
hükümet konaklarına ait mukavelelere göre 1956 malî yılında ödenmesi lâzımgelen 
miktar (4 195 873) liradır. Bu miktarla mukavelelerde yazılı mücbir sebeplerle 1956 
yılma sirayet edecek kısımlar karşılaşacaktır. 
1955 Malî yılı içinde girişilen taahhütlere ait mukavelelere göre 25 aded mektep bina
sının inşaatı 1956 yılma sirayet edecektir. Bunların 1956 yılı tediyeleri (2 175 207) 
liradır. 
1956 yılı ile muta akıp yıllarda inşasına başlanması düşünülen (22) aded lise ve ortao
kula ait projeler peyderpey ihaleye çıkarılmaktadır. Bunların 1956 yılı tediyeleri tah
minen (609 740) liraya baliğ olmaktadır. 
Bunların dışında mücbir sebeplerle tediye edilmemiş olması dolayısiyle 1956 yılma si
rayet edecek miktarlarla memleketin muhtelif on bir mahallinde eksiltmeye çıkarıl
mak üzere bulunan okul binalarının tahakkuk edecek istihaklarma ödenecektir. 
İstanbul Vezneciler mevkiinde yapılmakta olan yurd binası mukavelesi mucibince 
1956 yılında ödenmesi lâzım gelen miktardır. 
istanbul Opera binası sahnesinin bir kısmı ile kaba inşaatı (1 250 000) liraya ih'ale 
edilmiştir. Bu kısmın bakiyesi ile seyirciler kısmının tesisatı ve bütün binanın ikmali 
için girişilecek taahhütlerden 1956 malî yılında yapılacak işler dolayısiyle tahakkuk 
edecek istihkaklar ödeneeekttir. 
1955 Malî yılı içinde girişilen taahhütler dolayısiyle mukavelelerine göre 1956 yılma 
sirayet edecek (23) adet sağlık merkezi ve hastahane inşaatına ait istihaklarm 
(6 423 316) liraya baliğ olması kuvvetle tahmin edilmektedir. 1955 malî yılı içinde 
ikmâli icabeden işlerden mücbir sebeplerle 1956 yılına sirayet edecek miktarları kar
şılamak üzere (6 500 000) lira teklif edilmiştir. 
1955 Malî yılında girişilen taahhütlere göre sekiz mahalde yapılmakta olan verem 
hastahanelerinin 1956 yılı tediyeleri (1 884 646) liradır. Bu miktar ile 1955 yılında 
ikmali lâzımgelen inşaattan, mücbir sebeplerle 1956 yılma sirayet edecek taahhütleri kar
şılamak üzere (2 000 000) lira teklif olunmuştur. 
Vekâlet binasında yapılması icabedecek tamirat karşılığıdır. 
Ankara Gümrük binasiyle Turan Gümrük Atölyesi ikmal inşaatı için 1956 yılına sâri 
(181 860) liralık taahhüt mevcuttur. Bu taahhüt ile yıl sonuna kadar girişilecek taah
hütlerin 1956 yılı tahakkuklarını karşılamak üzere teklif olunmuştur. 
Lalahan Merkez Islah ve Araştırma Enstitüsü dâhilinde yaptırılmakta olan ilk 
okul ile Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü lojman binaları inşaatı dolayısiyle 1956 yı
lında ödenmesi lâzımgelen miktar (150 568) liradır. 
Bu mevzularda 1956 malî yılma sâri olarak girişilmiş taahhüt bulunmadığı gibi yıl so
nuna kadar da böyle bir taahhüde girişilmesi mevzuubahs olmadığından, tertiplerin mu
hafazası için birer lira konulmuştur. 
1947 yılında inşasına başlanılmış olup yarım kalan Tıp Fakültesi ve müştemilâtı bina
larından Morfoloji Enstitüsü binası (8 376 904) liraya ihale edilmiştir. Mukavelesine 
göre 1955 yılında (750 000) lirası nakit, (2 000 000) lirası 1956 vadeli bono verilmek 
suretiyle (2 750 000) liralık iş yapılmış olacaktır. 1956 yılında yapılacak işlerle bono
ların ödenmesi için (2 500 000) liraya ihtiyaç vardır. Bunun üstünde tahakkuk ede
cek ihtiyaçlar 1957 vadeli bono ile ödenecektir. 

5011 ve 5855 sayılı kanunlara dayanılarak Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri 
yapımı için girişilmiş olan taahhütlere ait mukaveleler mucibince 1956 yılında ödenmesi 
lâzımgelen mebaliğ ile bunların hangi işler için olduğu aşağıda gösterilmiştir : 
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Elektrik tesisleri 
Sıhhi tesisat mutfak 
Isıtma Klima 
Teshin santrali 
Elektrik yardımcı işler 
XI nci doğrama işleri 
XIV ncü demir doğrama 
XVI ncı lambri işleri 
XVIII nci ikmal inşaat 
XIX ncu santral ikmali 

,XX nci bahçe ve yollar 
Kontrol mimarı 
Malzeme muayene işleri 

Türkeli T.A.Ş. 
Vehbi Koç ve Ortağı 
G.N. Haden 
Sulzer Fireres 
Türkeli T.A.Ş. 
Garanti İnşaat 
Muhabank 
özturay Limited 
Hans Rolinger 
Mustafa Turan 
Reşat Azizoğlu 
C. Holzmayster 
Robert W. Hund 

Yek 

700 000 
420 000 

20 000 
604 000 

35 000 
170 000 
143 000 
50 000 

757 508 
150 000 
118 000 
72 oOO 
10 000 

ûn 3 250 000 

Doğu vilâyetlerinde yaptırılmış ve yaptırılmakta olan memur evlerinin noksanları 
tamamlanacaktır. 

Kale nahiyesinin nakledileceği yerele yaptırılacak meskenler için istimlâk olunan 
sahaya (200 000) lira ödenmiştir. Bu sahada yapılacak 503 evin inşa bedelinden 
(500 000) lirasının 1955 yılı bütçesinden ve (700 000) lirasının da 1956 bütçesinden 
ödenmesi düşünülmekte olup, mukaveleler bu esasa göre hazırlanmaktadır. 

10 Van, samsun ve Trabzon hava meydanlarının inşaatı için 1956 malî yılında sarf edi
leceği tahmin olunan miktarlar aşağıda gösterilmiştir. 

1956 yılında 
yapılacak 

Keşif bedeli miktar 
Meydanın adı Lira K. Lira izahat 

Van meydanı 1 770 007 44 

Samsun meydanı 3 186 875 92 

Trabzon meydanı 1 344 000 00 

Muhtelif 

1 380 000 

2 000 000 

1 344 000 

400 000 

950 000 

50 000 
136 000 

1 . VII . 1955 tarih ve 4/5360 sa
yılı İcra Vekilleri Heyeti kararma 
istinaden yapılmaktadır. 
Mukavelesine göre 3 . XI . 1957 ta
rihinde ikmal edilecek olan inşaa
tın 1956 kısmıdır. 
15 . VIII . 1955 tarih ve 4/5677 sa
yılı îcra Vekilleri Heyeti .karan 
gereğince 1956 da emanet suretiy
le bitirilecektir. 
Montajları devam etmekte olan 
elektronik işlerden 1956 yılında ik
mal edilecek olanların karşılığıdır. 
Meydan inşaatında ve kontrol iş
lerinde çalıştırılan personelin üc
retleri. 
Yaklaşma ışıkları. 
Gayrimelhuz masraflar. 

Yikûn 6 260 000 
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777 000 
100 000 
200 000 

- 63 

1 140 

000 

000 

20 İdarenin elinde bulunan makinelerin tamirleri için lüzumlu yedek parçaların satınalm-
ması nakliyesi ve sigorta masraflariyle kendi elemanları tarafımdan tamiri mümkün 
olmıyan makinelerin her türlü tamir masraflarıdır. 

30 1956 malî yılı içinde yapılacak işlerin gerektirdiği makine ve vasıtalar için sarfı 
icabeden mebaliğin müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

F. A. O. dan temin edilen (275 000) dolarlık yar
dımla satmalmacak malzeme ve makineler 
Yeni alınacak elektrik malzemesinin bedeli 
Makinelerin gümrük ve nakliye bedeli 
Makinelerin sigorta ve gayrimelhuz masrafları 

Yekûn 

Anıt - Kabir müştemilât binalarından sıhhi tesisat işinin 1956 malî yılma da sirayet 
edeceği tahmin olunan kısmın bedelidir. 

Üniversitelerin inşa edileceği sahaların istimlâki ile tesviye münhanili haritaların temel 
ve arazi etüdleri ve sondajları yapılacak, proje ve inşaat işlerine de başlanacaktır. 

Kanuna göre 1957 yılında bitmesi lâzımgelen inşaat ve tamiratın 1956 yılma isabet ede
ceği tahmin olunan kısmın karşılığıdır. 
5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarma tahsis edilmiş olan Beşiktaş Vişnezade 
mahallesi Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında yeni 4 kapı numaralı natamam 
binanın, £585 sayılı Kanun mucibince Hazinece tamamlanması kabul edilmiş bulun
maktadır. Bu binanın tamamlanmasına ait projeler hazırlanmış olduğundan, 1956 yı
lında fiilen yapılacağı tahmin olunan işlerin karşılığıdır. 

11 Elâzığ - Van hudut hattına ait mukavelelere göre 1956 malî yılı içinde yapılacak iş
lerle 1955 yılında yapılacak işler dolayısiyle verilmiş olan bonoların itfa karşılığıdır. 

Bu işlere ait müfredat aşağıda gösterilmiştir : 
1955 yılında 1956 vadeli olarak verilen bonolar 
Hattın noksanları 
Muş ve Elâzığ ve diğer istasyonların noksan makas 
ve rayları 
Genç - Muş arası pozu 
Genç - Muş arası bakımı 
Devlet Demiryollarına nakliye 
Kar mücadeleleri 
istimlâk ve diğer masraflar 

Yekûn 

12 Erzurum temdidi hattı dolayısiyle yapılmış ve yapılacak işleri karşılamak üzere 1956 
malî yılı için katî olarak ihtiyaç görülen mebaliğin nerelere harcanacağı aşağıdu 
gösterilmiştir : 

6 500 000 
300 000 

1 000 000 
250 000 
700 00ü 
200 000 
200 000 
650 00C 

9 800 000 
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1955 yılında verilmiş olan 1956 vadeli bonolar 
Üst yapı malzemesi mubayaası (Ray, makas ve saire) 
Eksport Bank'a ödenmesi lâzımgelen 100 00 dolar
lık son taksit karşılığı (Faiziyle birlikte) 
İstimlâk ve diğer masraflar 

Yekûn 14 500 000 

13 Gazianteb - Karkamı§ hattı inşaatı dolayısiyle 1956 malî yılında yapılması lâzımgelen 
işler için sarfı gereken tahsisatın hesabı aşağıda gösterilmiştir: 

1955 yılında 1956 vadeli olarak verilmiş olan bo
noların tutarı 6 000 000 
Hattın noksanlarının ikmali 500 000 
Üst yapı malzemesi (Ray, travers ve saire) 2 950 000 
Devlet Demiryolları nakliyesi 400 000 
istimlâk ve diğer masraflar 600 000 

Yekûn 10 450 000 

14 Ereğli - Çataldere - Armutçuk hattının noksanlarının ikmali için teklif olunmuştur. 
•15 Edirne - Sirkeci hattı üzerinde Soğuksu - Küçükçekmece çift hattı ile Çukurhisar çi

mento fabrikası ve diğer çimento sanayii iltisak hatlarının yapımı için 1956 yılında 
sarf edilmesi lâzımgelen tahsisatın müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

1955 yılında 1956 vadeli olarak verilmiş olan bo
noları karşılığı ' 2 000 000 
îstimlâk ve diğer masraflar 750 000 
Çimento sanayii iltisak hatları üst yapı malzemesi 
(Ray, travers ve saire) 2 400 000 

Yekûn 5 150 000 

40 işletmeye açılmış bulunan hatlarda yapılması lüzumlu görülen istimlâkler ile evvelce 
yapılmış olan istimlâklerden dolayı bedel tezyidi için ilâma bağlanan borçların öden
mesi ve yapılmasına lüzum görülecek etüd, aplikasyon ve istikşaf masraflarıdır. 

60 işletmeye açılmış olup, henüz Devlet Demiryollarına devredilmemiş bulunan hatların 
bakım işlerinde çalıştırılan işçilerin 3487 sayılı Kanun ve talimatnamesi mucibince 
verilecek tazminatlariyle bunların tedavi, teçhiz ve tekfyı masrafları karşılığıdır. 

10 6237 sayılı Kanun mucibince inşalarına başlanmış ve başlanacak liman, iskele ve 
ufak barınaklar dolayısiyle 1956 yılında tediyesi icabeden miktar olup, müfredatı aşa
ğıda gösterilmiştir : 

10 500 000 
3 200 000 

300 000 
500 000 
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İskele, liman ve barınakların bakiye taahhütleri 8 550. 000 
Hermes kredisinden satmalmacak malzeme için 1956 
yılında ödenecek taksitler ve diğer masraflar 12 600 000 
87 limanın etüd masrafları ve sondajlar 3 820 000 
Tophane antrepoları 1956 tediyesi 1 500 000 
Atelye tesis masrafları 430 000 

Yekûn 26 900 000 

40 10 ncu madde dışında kalan işlerin istikşaf, etüd ve aplikasyon ve proje ihzariyle di
ğer masraflar ve istimlâk bedelleridir. 

10 Liman ve deniz tesislerinin vücuda getirilmesi için 5775, 6192 ve 6596 sayılı kanun
lara istinaden girişilmiş olan taahhütlerin karşılığı olup, müfredatı aşağıdadır : 

1955 malî yılında 1956 vadeli olarak verilmiş olan bo
noların karşılığı 12 130 0CK) 
Taahhütler : 
Salıpazarı rıhtım ve ambarları 1 500 000 
Haydarpaşa limaını inşaatı 3 000 000 
îzmir Alsancak limanı inşaatı 6 500 000 
Samsun limanı inşaatı 2 000 000 
İskenderun alt yapı inşaatı 2 000 000 
Mersiin limanı inşaatı 10 100 000 
Haydarpaşa ikinci kısım inşaatı 500 000 
Salıpazarı temdidi 500 000 
Haydarpaşa taraması 700 000 
Samsun kanalizasyonu 420 000 
İskele tevsiatı (Dünya Bankası kredisiyle ilgili) 1 000 000 
Samsun vagon tamiri 300 000 
Samsun demiryol nakliyesi 1 000 000 
Samsun vagon kirası 500 000 
Ray mubayaası ' 600 000 
Lokomotif mubayaası 200 000 
Gümrük masrafları 200 000 
Müteferrik mubayaalar 400 000 
Kamsax müşavir firmasına yapılacak tediyeler 750 000 

44 300 000 
Avans ve dolar tevkifatiyle karşılanacak kısım 8 300 000 

_̂ 
Yekûn 36 000 000 
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İstikşaf, etüd, aplikasyon ve proje işleriyle istimlâk bedelleri karşılığı olup, müfredatı 
aşağıda gösterilmiştir : 

İskenderun liman sahasının kısmi istimlâki 2 000 000 
İstanbul, Samsun ve Mersin liman sahalarının istim
lâk bedelleri 3 000 000 
tdare ve diğer masrafları 2 000 000 

Yekûn 7 000 000 

Demiryol ve Limanlar İnşaat Dairesinin 1956 malî yılı içinde teknik hizmetler dola-
yısiyle yaptıracağı seyahatler dolayısiyle tahakkuk edeceği tahmin olunan harcırahlar 
içindir. 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği elemanlarının tetkik ve kontrol ve sair maksatlarla yapacağı 
seyahatler dolayısiyle tahakkuk edeceği tahmin olunan harcırahlar içindir. 

Yer sarsıntısı, seylâp ve yangın gibi âfetler dolayısiyle tahakkuk edecek masraflar kar
şılığı olup, bu masrafların önceden tahmini mümkün olmadığından, eski yıllara kıyasen 
(1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

Elektrik istihsalinde yurdun en zengin tabiî enerji kaynaklarından olan akar sulardan 
faydalanılmak gayesiyle Yeşilırmak, Kızılırmak ve Aksu amanejman projeleri yapıla
cak, Dicle ve Fırat ' ın amanejman etüdü ile ilgili olarak da bu bölgelerde mevcut şehir 
ve kasabalarla sanayi müesseselerinin bugünkü ve gelecekteki enerji ihtiyaçları tetkik 
ve tesbit edilecektir. Bunların dışında eskiden beri üzerinde çalışılmakta olan topoğrafik, 
jeolojik köylerin elektriklenmesi ve hidro - elektrik güçlerin tesbiti etüdlerine devam 
olunacaktır. 
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İKTİSAT VE TİCARET VEKÂLETİ 

Vekil tahsisatı : 
6480 sayılı Kanuna müsteniden ödenen vekil tahsisatı olup 1 000X12=12 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurları maaşı 

Teşkilât kanuna göre merkez memurlarının 
1956 yılı (L) cetveli mevkuf atı 

1956 fiilîsi 
.Maddede görülen fazlalık fiiliye alman 18 aded me
mur maaşından, üst derece farkı artışlarından ve iki 
tahsisat ilâvesinden mütevellittir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 

Teşkilât kanununa göre vilâyetler memurlarının 
1956 yılı (L) cetveli mevkufatı 

1956 yılı fiilîsi 
Teşkilât kanununa göre ecnebi memleketlerdeki ateşe-
likler memurlarının 
1956 yılı (L) cetveli mevkufatı 

1956 yılı fiilîsi 

Maaşlarının 
Adedi yıllık tutarı 

465 
79 

2 103 300 
401 400 

386 1 701 900 liradır. 

Adedi 

280 
34 

246 

40 
4 

Maaşlarının 
yıllık tutarı 

1 038 900 
157 300 

881 600 liradır. 

181 500 
12 000 

36 169 500 liradır. 

Maddede görülen fazlalık fiiliye alman 10 vilâyet memuru ve 1 aded ecnebi memle
ketlerdeki memurlar kadrolarının fiilîye alınmasından, üst derece ve emsal farkları 
artışiyle vilâyet memurları için ilâve edilen iki tahsisattan mütevellittir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Açık maaşı almakta olan merkez memurları bulunmadığından maddeye 1 lira ödenek 
teklifiyle iktifa olunmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyetler memurlarından açık maaaşı almakta olan bulunmadığından maddeye 1 li
ra ödenek teklif edilmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Maddede görülen fazlalık hizmetli ücretlerine birer derece zam yapılmasından, mer
keze 24 hizmetli kadrosu ve iki tahsisat ilâvesinden ileri gelmektedir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Madd%ede görülen fazlalık vilâyet hizmetlileri ücretlerine birer derece zam yapmasın
dan ve vilâyetlere 27 dış teşkilâta 1 hizmetli kadrosu ile vilâyetler için iki tahsisat 
ilâvesinden mütevellittir. 
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203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Merkez geçici hizmetlilerinin ücretleri birer derece artırılmış ve iki tahsisat ilâve edil
miş olduğu halde maddede görülen noksanlık bir kısım merkez kadrolarının 1956 yılı 
için vilâyetlere nakil edilmesinden ileri gelmektedir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti. : 
Maddede görülen fazlalık bâzı hizmetli kadrolarının merkezden naklen vilâyetlerde 
teklife alınmasından ve birer derece zammiyle iki tahsisat ilâvesinden mütevellittir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi gelmediğinden 1956 yılı için 2 500 lira fazlasiyle teklif yapıl
mıştır. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatı kifayet etmediğinden 1956 senesi için 3 000 lira fazlasiyle teklifte 
bulunulmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Kifayet etmekte olan geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi gelmediğinden 1 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştın'. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Kifayet etmekte olan geçen yıl ödeııe'ği aynen teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı : 
Kifayet etmekte olan geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
1 500 ve daha yukarı rakımda bulunan iki yerde daha maden irtibat memurluğu ku
rulacağından maddeye 180 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
Tahakkuk etmiş bir istihkak bulunmadığından maddeye 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu madenleri ge
reğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Tertipteki artış ilgili maddelerin fazlalıklarından ileri gelmiştir. 

210 Temsil tahsisatı : 
Kanuni bir ödenek olmakla geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

301 10 Kırtasiye (Merkez) : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

20 Döşeme (Merkez) : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş (Merkez) : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edi'mistir. 

40 Öteberi masrafları (Merkez) : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma (Merkez) : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

60 Isıtma (Merkez) : 
Bakanlık binasından bir kısım bürolarının başka yere nakledilmesinden dolayı 2 500 li
ra fazlasiyle teklif yapılmıştır, 
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302 10 Kırtasiye (Vilâyetler) : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edi'miştir. 

20 Döşeme (Vilâyetler) : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş (Vilâyetler) : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edi'miştir. 

40 Öteberi masrafları (Vilâyetler) : 
Yeniden kurulacak" Maden İrtibat Memurluklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mad
deye 2 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

50 Aydınlatma (Vilâyetler) : 
Yeniden kurulacak Maden İrtibat Memurluklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mad
deye 3 000 lira fazlasiyle teklif yapı'mıştır. 

60 Isıtma (Vilâyetler) : 
Yeniden kurulacak Maden İrtibat Memurluklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mad
deye 4 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edi'miştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Yeniden kurulmuş olan büroların ve artan iş hacminin doğurduğu ihtiyacı karşılamak 
üzere maddeye 33 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Yeniden kurulmuş olan büroların ihtiyacını karşılamak üzere maddeye 17 000 lira faz
lasiyle teklif yapılmıştır. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Yeniden kurulmuş olan ve artan merkez iş hacminin doğurduğu ihtiyacı karşılamak üze
re maddeye 25 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Vilâyetlerde kurulmuş olan büroların ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddeye 21 000 
lira fazla teklif de bulunulmuştur. 

305 Vilâyetler kira bedeli : 
Genişletilmiş olan İstanbul Sanayi Baş Müfettişliği Teşkilâtı ve yer değiştirmek zaru
retinde kalan izmir Bölge iktisat ve Ticaret Müdürlüğü yeni binaları için lüzum gö
rülen 40 000 lira geçen yıl ödeneğine ilâveten teklife alınmıştır. 

306 Giyecekler : 
Adedleri artan hizmetlilerin giyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere tertibe 4 000 li
ra fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Artan iş hacminin tevlidettiği yolluk ihtiyacını karşılamak üzere maddeye 30 000 
lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Nakil vasıtaları ücretlerindeki bâzı artışlar göz önünde tutularak 3 820 lira fazla
siyle teklif yapılmıştır. 
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40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Yapılan harcamalar göz önünde tutularak 1956 yılı için 15 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

11,12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Kifayet etmediği görülen geçen yıl tahsisatı tertibe 4 000 lira fazlasiyle teklif olun
muştur. 

11,12 Taşıt masrafları : 
Bu faslın gecen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

10-99 Ticaret ateşelikleri masrafları: 
Kifayet etmekte olduğu görülen ateşelikler masrafları geçen yılın aynı olarak teklif 
edilmiştir. 

Temsil masrafları : 
Artan temaslar dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmediği görülen bu madde ödeneği 5 000 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

6224 sayılı Kanunun 8 nci. maddesine göre yapılacak ödemeler : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları masrafları : 
Artan lâboratuvar faaliyetlerinin icaplarını karşılamak üzere maddeye 2 500 lira faz
lasiyle teklif yapılmıştır. 

Mekşuf madenlerin ilân ve sair masrafları : 
Maden Kanununun tatbikatı dolayısiyle artmış bulunan ilân masraflarını karşılamak 
üzere madde ödeneği 3 500 lira fazlasiyle teklife alınmıştır. 

Pamuk işleri standardizasyonu umumi masrafları : 
İzmir'de bir pamuk lâboratuvarı kurulmak üzere geçen yıl verilmiş bulunan 50 000 
lira tertipten düşülerek faslın tahsisatı 220 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

10,20 Yayın masrafları : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

10 Kurum ve derneklere katılma payı . 
Geçen yıl iştirak edilmiş olan LÂI1EY Beratlar Enstitüsüne giriş aidatı ödenmiş 
bulunduğundan madde ödeneği noksaniyle teklife alınmıştır. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

îç kongreler masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

10,20 Sergi masrafları : 
Fasıl ödeneği 1956 yılı için 200 000 lira olarak'teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
ihtiyaca kâfi gelmekte olduğu, görülen fasıl ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif 
edilmiştir. 
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502 10,20 Eski yıllar borçları : 
ihtiyaca kâfi gelmekte olduğu görülen bu tertibin geçen yıl tahsisatı aynen teklife 
alınmıştır. 

601 Et ve Balık Kurumuna yardım : 
Geçen yıl tahsisatı aynen Maliye Vekâleti Bütçesine nakledilmek üzere tertipden dü 
şülmüştür. 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları makine, alet ve vasıtalar onarımı : 
Maden teşkilâtında mevcut optik aletlerin tamiratı için madde ödeneğine 3 250 lira 
fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

751 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için satmalmacak makine, alet ve malzemeler : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

756 Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması masrafları : 
Tahsisatı 300 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

791 Et ve Balık tesisleri için Et ve Babk Kurumuna yardım : 
Geçen yıl tahsisatı aynen Maliye Vekâleti Bütçesine nakledilmek üzere tertipten dü
şülmüştür. 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1956 malî yılı bütçesi yatırımlar dâhil 164 693 893 lira 
olarak tanzim edilmiştir. Hizmetlerin mahiyetine göre teklif olunan tahsisatların mucip sebepleri 
tertipleri itibariyle arz olunmuştur. 

101 Vekil tahsisatı : 
11 . I . 1952 tarihli ve 5857 sayılı Kanunun 1 nci maddesini tadil eden 20 . II . 1955 ta
rihli ve 6480 sayılı Kanım mucibince vekile ayda 1 000 liradan ödenen makam tah
sisatının bir yıllık tutarıdır; 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
1 609 800 Fiilî kadro tutarı 

186 000 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 ktihdam olunan kadroların karşılığı olup vilâyet
ler memurları maaşı tertibinden tenzil olunarak merkez memurları 
maaşına zammolunan. 

871 300 5 aylık tahsisat tutarı 

2 996 500 Yekûn 
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12 Vilâyetler memurları maaşı : 
32 232 900 Fiilî kadro tutarı 

2 642 900 1 ve 2 üst derece karşılığı 
651 750 Yeni kadro kanunu teklifinin ihtiva ettiği kadrolar tutarı 

442 500 Yeniden tesis olunacak 60 sağlık merkezi, 6 aylık 
350 250 Yeniden tesis ve ilâve olunacak 1 500 hasta ve verem yata-

ğiyle Kızıl aydan müdevver 500 yataklı Ankara Hastanesi
ne tahsisi icabeden kadro tutarı 
195 900 500 yataklı Ankara Hastanesi 12 aylık 
154 350 1 500 yatak 6 aylık 

350 250 

21 000 Yeniden tesis olunacak ana ve çocuk sağlığı koruma ekibi 
kadrosu 6 aylık 

109 800 Ankara ye Konya'da açılacak Ebe Laborant Hemşire Okulu 
6 aylık 

57 600 Yeniden açılacak 5 köy ebe okulu 6 aylık 

981 150 Yekûn 

Tenzil olunanlar : 
329 400 329 400 Merkezde istihdam olunanlar. 

651 750 Yekûn 
45 000 (L) cetvelinden çıkarılan 50 hemşire yardımcısı kadro tutarı 6 aylık 

10 671 765 Tahsisat tutarı 

46 244 315 Yekûn 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Tahsisat dâhil geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Tahsisat dâhil geçen yılm aynı teklif edilmi]tir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
567 300 1955 yılı bütçesine bağlı (D) cetveli 
105 300 Personel ücretlerine birer derece zam 

8 400 Unicef tarafından ne diye edilen sinema otomobiline ait 2 personel 
15 000 İlâve olunan 250 lira ücretli 5 personel 

7 500 Tenzil olunan 125 lira ücretli 5 personel 

7 500 7 500 
278 500 Tahsisat tutarı 

967 000 Yekûn. 
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Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
12 401 100 11 473 kadronun yıllık tutarı 

714 000 2 380 aded 50 liralık kadronun 75 liraya çıkarılmasından 
88 500 Bütçe Komisyonunca ilâve olunan 40 kadro tutarı 

342 900 1955 yılı bütçesinde 6 aylık olarak hesaplanan 578 kadronun ücret 
farkları 

3 276 900 Personel ücretlerine birer derece zam 

16 823 400 Yekûn. 
270 000 Yeniden tesis olunacak 60 sağlık merkezi 360 personel kad

ro tutarı 6 aylık 
405 900 Kızılay'dan müdevver Ankara hastanesi 185 aded personel 

kadrosu 12 aylık 
466 500 Yeniden tesis ve ilâve olunacak 1 500 yatağa ait 468 perso

nel kadrosu 6 aylık 
45 000 6265 sayılı Kanunla tesis olunan kan bankalarına ait 6 aded 

personel 12 aylık 
21 000 Doğum ve çocuk bakım evleri için Unicef'den ve vilâyetler

den temin olunan 7 vasıtaya ait şoför kadrosu 12 aylık 
57 000 Ankara ve Konya'da yeniden tesis olunacak ebe laborant 

okulları 29 personel kadrosu, 12 aylık 
90 000 Hemşire namzedi, hasta ve çocuk bakıcı 6 aylık 
22 500 Dünya sağlık teşkilâtından istenilen 15 aded vasıtaya ait 

personel kadrosu 6 aylık. 
35 700 Devlet hastanelerine vilâyetlerden devrolunan 13 motorlu 

vasıtaya ait kadro 12 aylık 
45 000 Yeniden açılacak 5 köy ebe okulu-personel kadrosu 12 ay

lık. 

1 458 600 1 458 600 Yekûn. 

7 495 620 5 aylık tahsisat tutarı 

25 777 620 Yekûn. 

Stajyer köy sağlık memurları ücreti: 
Mevcut stajyer köy sağlık memurlarından aylığa geçecek halen 5 memur bulundu
ğundan tahsisat dâhil 9 000 lira teklif edilmiş ve 69 750 lira bütçeden çıkarılmıştır. 
105 X 5 X 12 = 6 300 

2 700 5 aylık tahsisat 

9 000 Yekûn 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı 'personelin ücretleri : 
Vekâlete ait bilcümle motorlu taşıtların kontrol ve revizyonlarını yapmak üzere ye
niden teklif olunan kadro ile Anknra hastanesine lüzumlu ecnebi uzman ve teknisi-
yen kadrolariyle sıtma savaş tercüman kadrosunun bir derece yükseltilmesi sebe
biyle 96 125 lira fazla teklif edilmiştir. 
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11 Merkez memurları çocuk zammı : 
5 000 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı • 
130 000 lira fazlasiyle 1 400 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
1 000 lira fazlasiyle 7 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
30 000 lira fazlasiyle 230 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Mevcut tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş olması dolayısiyle 5 000 lira fazlasiyle 55 000 
lira teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
3 memurun yabancı dil imtihanına girerek muvaffak olacakları tahmin edilmekte ol
duğundan geçen yılın aynı teklif edilmiştir, 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylık ve ücret tahsisatı olarak teklif olunan miktarın % 5,5 u üzerinden hesaplan
mıştır. 

Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince vekâlet müsteşarına 175 liradan ödenmekte olan temsil 
tahsisatının bir yıllık tutarı olup geçen yılın aynıdır. 

Ek görev tazminatı : 
Yeniden tesis olunacak 3 hastane ve 60 sağlık merkezi başhekim kadroları da nazara 
alınarak 35 110 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

10 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Vekâlet merkez daireleri kadrolarının genişlemesi üzerine şehir suyu, içme suyu sar
fiyatı, küçük onarma işleri, temizlik malzemesi, bahçe malzemesi gibi zaruri ihtiyaç-
lariyle, yapılan ilân ücretleri için 1955 yılı bütçesine konulan tahsisat ihtiyaca kâfi 
gelmemiştir. 1956 senesinde mevcut ihtiyaçları karşılamak üzere 2 000 lira fazlasiyle 
15 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Vekâlet binasının Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 1955 aylarında sarf ettiği elektrik 
cereyan bedeli 2701,50 liradan ibaret olup buna nazaran aylık cereyan sarfiyatı va
sati olarak 676 liradır. Sonbahardan itibaren günlerin kısalmasiyle 6 aylık devre zar-
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fmda elektrik cereyan sarfiyatı c/c 20 nispetinde artmakta ve bu suretle aylık sarfi
yat miktarı 750 ve seneliği 9 000 liraya baliğ olmaktadır. Buna elektrik malzemesi 
ve tamiratı için de 1 000 lira ilâve edilmiş ve bu suretle 2 000 lira f azlasiyle 10 000 
lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Vekâlet kalorifer tesisatının yenilenerek evvelce bir taneden ibaret bulunan kazan 
adedi üçe çıkarılmış ve bu suretle senelik linyit kömürü sarfiyatı 360 tona baliğ 
olmuştur. Kalorifer tesisatı olmıyan depolardaki sobaların senelik kok kömürü istih
kak ve sarfiyatı da 28 ton olup nakliye ücretleriyle birlikte bunların tutarı aşağıda 
gösterilmiştir: 

Kömür Lira Lira 

Linyit 360 52 18 720 
Kok 28 67 1 876 
Nakliye, tahmil ve tahliye 
bedeli 2 000 

Yekûn 22 59 o 

1955 yılı tahsisatına nazaran 2 500 lira fazlasiyle 22 500 lira teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
1955 yılı bütçesinin bu tertibinden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine 
100—150 ve Hükümet Tabibliklerine 15—30 lira gibi cüz'i miktarda tahsisat tevzi 
edilmiş olup bu miktar tahsisat mezkûr dairelerin su, temizlik malzemesi ve diğer 
müteferrik ihtiyaçlarına kâfi gelmediği cereyan eden muhaberelerden anlaşılmıştır. 
Tahsisat kifayetsizliği yüzünden ekseriya su bedellerinin ödenmesi mümkün olama
maktadır. Mevcut ihtiyaçları kısmen olsun karşılamak üzere, 5 000 lira fazlasiyle 
35 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

11 Merkez Posta ve Telgraf ücretleri : 
İhtiyaç ve sarfiyat miktarı gözönünde tutularak 25 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş
tir. 

12 Vilâyetler Posta ve Telgraf ücretleri : 
İhtiyaç ve sarfiyat miktarına nazaran 45 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
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21 Merkez Telefon masrafları : 
Vekâlet santralında mevcut 3 haricî hattın ihtiyaca kifayet etmemesi sebebiyle bu 
hususta telefon idaresine müracaat edilerek daha üç hattın ilâvesi istenmiştir. İh
tiyaç ve sarfiyat miktarı gözönünde tutularak 12 000 lira faşlas^yle teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler Telefon masrafları : 
İhtiyaç vo sarfiyat miktarı gözönünde tutularak 15 000 lira fazlasiyle teklif olun
muştur. 

11 Merkez : 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğüne ait 1 numaralı apartmanda kiralanan iki 
dairenin senelik icar bedeli olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler : 
6570 sayılı Kanun gereğince kiralara zam yapılacağı da nazara alınarak geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Vekâlet müstahdemlerinin senelik elbiselik, paltoluk ve ayakkabı ihtiyaçları her sene 
Sümerbank alım ve Satım Müessesesinden temin edilmektedir. 95 müstahdeme elbi
se, 16 müstahdeme iş elbisesi ve ayakkabı alınacağı hesap olunarak 1 400 lira fazla
siyle teklif edilmiştir. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
1956 yılında hizmete girecek memurların harcırahları da nazara alınarak 50 000 lira 
fazlasiyle tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
1955 yılı bütçesine mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. Sağlık müdürleri, Hü
kümet tabipleri ve sağlık merkezleri şoförlerinin tahakkuk edecek harcırahlarını te
diye etmek üzere 40 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar tetkikatı için vilâyet ve kaza merkezlerinden köylere 
gönderilen sıhhat müdürleri, Hükümet tabiplecli ve mütehassıslarla merkezden gönde
rilen ekiplerin ve sağlık merkezi tabiplerinin yol masrafı ve yevmiyeleri karşılığı ola
rak geqen yılın aynı teklif edilmiştir. 

23 Trahomla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Trahom mücadele teşkilâtının teftiş, kontrol ve poliklinik muayenelerini yapan tabip
lerle tedavi için köylere gönderilen sağlık memurlarının ve merkezden gönderilen 
mütehassıs ve gezici trahom tarama ekiplerinin yol masrafları ve yeni tâyin olunan 
sağlık memurlarının ve trahom hastane ve dispanserlerinde kursa tâbi tutulan köy 
okulu öğretmenlerinin kurs masrafları da nazara alınarak 15 000 lira fazlasiyle tek
lif yapılmıştır. 

24 Zührevî hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Frengi savaş teşkilâtının teftiş ve kontrollarmı yapan tabiplerle frengi tarama ve te
davisi için köylere ve tedavi istasyonlar]na gönderilen frengi inceleme ve tarama 
ekiplerinin yol masrafı ve yevmiyeleri karşılığı olarak 1955 yılı bütçesine konulmuş 
bulunan tahsisat aynen teklif edilmiştir., 

25 Sıtma ile savaş muvakkat harcırahı : 
Sıtma savaş başkan ve şube tabipleriy't sürfe ve merkez memurlarının mmtakaları dâhilin
de yapacakları seyahatlerden dolayı ti takkuk edecek yevmiye ve yol masrafları, kursa tâbi 
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tutulacak tabip ve memurların, zaruri masrafları bu tertipten ödeneceğinden geçen yılın 
sarfiyatı nazara alınarak 100 000 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

26 Veremle savaş muvakkat harcırahı : 
1956 senesinde B.C.G. aşısı tatbikatına memur edilen seyyar röntgen cihazlariyle mü
cehhez ekiplerin faaliyet sahalarının bütün memlekete teşmili dolayısiyle kampanya böl
gelerinde çalışan personelin bir yıllık zaruri masrafları karşılığı olarak geçen yıla na
zaran 180 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Merkez ve vilâyetlerdeki hastane ve müesseselerde mevcut eleman ve teknisyenlerin has
tane idaresi ve teknik mevzular üzerinde yetiştirilmesini temin etmek üzere geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 
Anne ve çocuk sağlığı muvakkat harcırahı : 
6367 sayılı Kanunla tasdikolunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım fonu ile aktedi-
len Teknik Yardım Esas Anlaşması ve bu kanunun ikinci maddesinin verdiği salâhiyete 
istinaden ajan fonla aktedilen Anne ve Çocuk Sağlığı Tatbikat Anlaşması gereğince An
kara'da kurulan Anne ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi, izmir'de ve Yenimahalle'de 
kurulan Anne ve Çocuk Sağlığı merkeziyle İstanbul'da kurulacak olan merkez ve An 
ne, Çocuk Sağlığı Programının tatbik edilmekte olduğu 150 kaza sağlık merkezinin bu 
mevzudaki faaliyetleri ve aynı program gereğince kurulacak 5 seyyar Anne ve Çocuk 
Sağlığı ekibinin köyleri dolaşmaları lâzımgeleeektir. Yeniden açılan bu tertibe 40 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlaıa yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları . 
150 000 lira noksaniyle teklif yapı'ı tıstır. 

92 6245 sayılı harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince şehir ve kasabaların belediye 
hudutları dışında muayyen bir vazife sahası dâhilinde seyyar olarak vazife gören 6025 
memur ve hizmetlinin tazminatları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 200 000 lira faz
lasiyle teklif edilmiştir. 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince satmalmacak vasıta kar
şılığı : . 
Tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

11 Merkez : 
ihtiyaç ve sarfiyat miktarı göz önünde tutularak 1 000 lira fazlasiyle 2 500 lira teklif 
edilmiştir. 

12 Vilâyetler : 
Sarfiyat ve ihtiyaç miktarı göz önünle tutularak 5 000 lira fazlasiyle 50 000 lira tek
lif edilmiştir. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları: 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Vekâlet evrakının tevziatında kullanılan vasıtanın işletme masrafı karşılığı geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 
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22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Vekâlet evrakının tevziatında kullanılan vasıtanın tamir masrafı karşılığı geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 

42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları : 
Devamlı surette muhtelif vilâyetlerde hizmet gören ve hastalığın zuhuru halinde 
diğer vilâyetlere gönderilen ve bütün savaş hizmetlerinde kullanılan 120 taşıdın işlet
me ve tamir masrafları karşılığı olarak 140 000 lira fazlasiyle 240 000 lira teklif edil
miştir. 

43 Trahomla savaş taşıt masrafları : 
Trahom hastane ve dispanserleriyle poliklinik tedavi işlerinde ve köy tedavilerinin 
kontrol hizmetlerinde kullanılan 17 vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşılığı 
olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

44 Zührevi hastalıklarla savaş taşıt masrafları : 
Frengi mücadele hizmetlerinde kullanılan 7 vasıtanın işletme ve tamir masrafları kar
şılığı olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

45 Sıtma ile savaş taşıt masrafları : 
Sağlık hizmetlerinin tevhidi dolayısiyle 30 sıtma savaş bölgesi bulundukları yerler sağ
lık teşekkülleriyle birleştirilmiştir. Sıtma savaş hizmetlerinde faaliyette bulunan 177 ta
şıt vasıtasından 129 adedi, sağlık hizmetlerinin tevhidi münasebetiyle bu teşekküllere 
devredilmiş ve bir adedi de Bingöl Maliyesine satılmak üzere verilmek suretiyle halen 
sıtma savaş hizmetlerinde çalıştırılan 47 vasıtaya Dünya Sağlık Teşkilâtından temin 
edilmekte olan 15 vasıta da nazara alınarak işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak 
geçen yıla nazaran 180 000 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

46 Veremle savaş taşıt masrafları : 
B. C. G. Asısının bütün memlekete teşmili dolayısiyle mevcut 38 aded nakil vasıtası 
devamlı olarak vazife gördüğünden çok yıpranmıştır. Ayrıca Unicef mümessilleriyle 
son defa yapılan görüşmeler neticesinde bu sene kampanya için yeniden 4 taşıt vasıtası 
tahsisi yapılmıştır. Bu itibarla mevcut vasıtaların isletme ve tamir masrafları karşılığı 
olarak 20 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

47 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumları taşıt masrafları : 
1955 senesinde hastanelerle sağlık merkezlerinde mevcut 175 taşıt vasıtasiyle 1955 sene
sinde Devlet hastanesine 1, yeniden tesis olunan 30 sağlık merkezinden 15 ine satmalı-
nan 15 vasıtanın ilâvesiyle 191 vasıta ve ayrıca sıtma savaşından devredilen 51 ve Uni-
cef'den verilen 5, vilâyetlerden devrolunan 4 vasıta ki, ceman 251 vasıta mevcuttur. 
Mevcut vasıtaların işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak 95 000 lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir. 

48 T. C. Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhlıa Müessesesi taşıt masrafları : 
Mevcut bir vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. " * '""! * 
Ana ve çocuk sağlığı taşıt masrafları : 
6367 sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile akde
dilen Teknik Yardım Esas Anlaşması ve bu kanunun 2 nci maddesinin verdiği salâhi
yete istinaden aynı fonla akdolunan tatbikat anlaşması ve ana çocuk sağlığı programı
nın tatbik edilmekte olduğu 150 kaza sağlık merkezinin bu mevzudaki faaliyetleri ve 
program gereğince kurulacak 5 seyyar anne ve çocuk sağlığı ekibi için Uni
cef tarafından verilmiş bulunan üç motorlu vasıtanın işletme ve tamir masrafları 
karşılığı olarak yeniden açılan bu tertibe 5 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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Sağlık propagandası taşıt masrafları : 
Sağlık propaganda filimlerinin köylere kadar götürmek üzere Unieef tarafından he
diye edilen bir aded sinema otomobilinin işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak 
yeniden açılan bu tertibe 6 000 Ura tahsisat teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları : 
Mevcut tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediği cihetle 2 000 lira fazlasiyle teklif yapılmış
tır. 

1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tatbik masrafları : 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü dairesinde piyasadan satmalmacak 
müstahzarlar bedeline ödenmek üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Yüksek Sağlık Şûrası azaları huzur ücretleri : 
1593 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi mucibince senede üç defa toplanmakta bulu
nan Şûra azalarına verilecek huzur hakkı olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Kodeks komisyonu azaları huzur ücreti : 
Türk Kodeksi hakkındaki 3 Mart 1926 tarihli ve 767 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
mucibince Türk Kodeksini tertip ve ihzar ile mükellef olmak üzere teşkil olunan ko
misyon azalarına aynı kanunun 3 ncu maddesi mucibince verilecek huzur ücreti kar
şılığı olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Sağlık müzeleri umumi masrafları : 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de olmak üzere halen mevcut 3 sağlık müzesinin umumi 
masrafları karşılığı olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Sağlık memurları okulları : 
Sağlık merkezleri sayısı süratle artmakta ve köylerin sağlık merkezleri tarafından 
taranması esası kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla sağlık memurlarına olan ih
tiyaç da buna muvazi olarak artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, mektep bina
sında ve yatakhanelerde bâzı tadilât yapılarak 100 talebe daha almak imkânı temin 
edilmiştir. Sureti hesabı aşağıda gösterilmiş olduğu üzere 141 000 fazlasiyle 425 000 
lira teklif edilmiştir. 

142 
258 

60 
142 
.100 

X 
X 
X 
X 
X 

300 
300 
230 
300 
600 

X 
X 
X 
X 

120 = 51 120 
270 = 208 980 
.'100 = 41 000 
150 = 63 900 

= 60 000 

Ü( •üncü sınıf 
1 ve 2 nci sınıfla 
Personel 
1 nci sınıf 
Tesis 

425 000. Yekûn 

Yatılı ebe yurdu : 
Sureti hesabı aşağıda gösterilmiş olduğu üzere istanbul Ebe Yurdu ile Ankara Ebe 
Okulu için 20 500 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

İstanbul Ebe Yurdu : 
50 X 300 X 335 = 50 250 İkinci sınıf 
50 X 300 X 335 = 50 250 Birinci sınıf 

100 500 Yekûn. 
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Ankara Ebe Okulu : 
20 X 300 X 120 = 7 200 Üçüncü sınıf 
40 X 300 X 335 = 40 200 1 ve ikinci sınıflar 
20 X 300 X 215 = 12 900 1 nci sınıf 
10 X 230 X 365 == 8 395 Personel 

695 Yekûn. 

169 195 Umumi yekûn 

416 30 Hıfzıssıhha okulu : 
Geçen yılın aynıdır. 

422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları : 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş için yapılacak umumi masraflara harcanmak üze
re geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

423 Trahomla savaş umumi masrafları : 
1956 senesinde yeniden tesis olunacak bir dispanser ve 200 köy tedavi evleriyle tra
hom mücadele mmtakalarmcla mesai saatleri dışında çalıştırılacak öğretmenlere öde
necek fazla mesai ücreti nazara alınarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş umumi masrafları : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

425 Sıtma ile savaş umumi masrafları : 
1956 seensinde sıtma ile yapılacak umumi savaşa sarf edilmek üzere geçen yılın ay
nı teklif edilmiştir. 

426 Veremle savaş umumi masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

427 10 Devlet hastaneleri : 
1956 senesinde Devlet hastanelerine 1500, verem yataklarına 500, ilâve ve yeni tesis 
yatak, Ankara ve Konya'da yeniden tesis olunacak ebe ve hemşire okullarına alına
cak 230 talebe kadrosu da nazara alınarak 1955 yılı tahsisatına nazaran 4 348 520 lira 
fazlasiyle 39 902 520 lira teklif edilmiştir. 

Hasta yatağı : 
13 695 1955 senesinde mevcut hasta yatağı 

500 1956 da yeni tesis hasta yatağı 
1 000 1956 da ilâve yatak 

15 195 Yekûn 

Verem yatağı : 
7 277 1955 te mevcut verem yatakları 

500 1956 da yeni tesis yatak 

7 777 Yekûn 
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Talebe : 
630 1955 te mevcut talebe 
230 1956 da yeniden tesis olunacak iki okul için 

860 Yekûn 

Personel : 
6 648 1955 senesinde mevcut personel 

679 1956 da ilâve ve yeni tesis olunacak 2 000 yatak personeli 
29 1956 da yeniden tesis olunacak (Ankara ve Konya okulları) personeli 

150 Hemşire namzeti, hasta ve çocuk bakıcı 

7 506 Yekûn. 

Hasta yatağı 
13 695 

1 000 
500 

1 000 
500 

X 
X 
X 
X 
X 

330 
330 
330 
450 

1 500 

X 
X 
X 

365 = 
180 = 
180 — 

r = 

-— 

16 495 627 
594 000 
297 000 
450 000 
750 000 

1955 te mevcut hasta yatağı 
1953 da ilâve yatak 
1956 da yeni tesis 
îlâve yatak tesis masrafı 
Yeni yatak tesis masrafı 

Verem ya 
7 277 

500 
500 

Talebe : 
630 
230 

230 

tağı 
X 
X 
X 1 

X 
X 

X 

400 
400 
500 

300 
300 

600 

X 
X 

X 
X 

365 = 
180 = 

365 = . 
180 = 

= 

18 

10 

11 

586 627 

624 420 
360 
750 

000 
000 

734 420 

689 
124 

138 

850 
200 

000 

Yekûn. 

1955 te mevcut verem 
1956 da yeni tesis. 
Yeni tesis 

Yekûn. 

Mevcut talebe 
Yeniden tesis olunacak 
Konya okulları için 
Yeni tesis 

yatakları 

: Ankara Vd 

952 050 Yekûn. 
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Personel 
6 648 X 230 X 365 
679 X 230 X 180 

29 X 230 X 180 
150 X 230 X 365 

858 X 300 

5 580 996 Mevcut personel 
281 106 2 000 ilâve ve yeni tesis yatak per

soneli 
12 006 Ankara ve Konya okulları personeli 

125 925 Hemşire namzedi, hasta ve çocuk 
bakıcı 

257 400 Tesis 

6 257 433 Yekûn 

üteferri 
734 
116 
116 
500 

58 

15 

k masraf]aı 
X 
X 
X 
X 

X 

300 
300 
300 
300 

300 

X 10 000 

X 
X 
X 
X 

X 

365 — 
365 = 
365 = 
317 = 

180 = 

= 

803 730 
127 020 
127 020 
475 500 
500 000 

31 320 

150 000 

20 000 
36 000 

47 000 

54 400 

Hemşire ve ebe iaşe masrafı 
Nöbetçi hekimler iaşe masrafı 

» memurlar iaşe masrafı 
» asistanlar iaşe masrafı 

Ankara hastanesi tesis ve işletme 
masrafları farkı 
Yeni teklif olunan aylıklı personel ia^e 
masrafı 
Ankara Numune Hastanesi 15 servisi
nin tesis masrafı 
4 Hemşire okulu kirası 
Ankara Numune Hastanesi göz pav
yonu kirası 
Hemşire okulu kirası 6570 sayılı Ka
nun % 400 zamla birlikte 
Ankara Çocuk Hastanesi kirası 

2 371 990 Yekûn 

18 586 627 Hasta yatakları 
11 734 420 Göğüs hastalıkları yatakları 

Talebeler 
Personel 
Müteferrik mas ra fi a r 

952 050 
6 257 433 
2 371 990 

39 902 520 Yekûn 

Muayene ve tedavi evleri : 
Kazalarda mevcut muayene ve tedavi evleri, müstakil ve tam teşkilâtlı nahiyelere inti
kal ettirilmekte olduğundan, adedleri azalmamaktadır. Tahsisatı geçen yılın aynı olarak 
teklif edilmiştir. 
Kuduz tedavi müesseseleri : 
İstanbul ve Elâzığ'da mevcut kuduz tedavi müesseselerinin bir yıllık umumi masrafları 
karşılığı olarak 1955 senesinde alınmış bulunan tahsisat bu iki müessesenin ihtiyacına 
kâfi gelmediği cihetle 25 000 lira fazlasiyle 125 000 lira teklif edilmiştir. 
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330 
330 
900 
660 

X 230 
X 230 
XI 500 
X 300 

X 
X 

180 
180 

40 Sağlık merkezleri : 
1956 senesinde yeniden tesis olunacak 60 sağlık merkezi nazara alınarak sureti hesabı 
aşağıda gösterildiği üzere 1955 yılı tahsisatına nazaran 2 147 070 lira fazlasiyle 
6 550 070 lira teklif edilmiştir. 

2 060 X 330 X 365 = 2 481 270 1955 tc mevcut 181 sağlık merkezi 
1 980 X 230 X 365 = 1 662 210 1955 te mevcut personel 

450 X 330 X 180 = 267 300 1956 da yeniden tesis olunacak 30 sağ
lık merkezi 

450 X 330 X 180 = 267 300 1956 da yeniden tesis olunacak 30 sağ
lık merkezi 
Personel 
Personel 
Tesis (hasta yatağı) 
Tesis (personel) 

(*) 50 750 Müteferrik masraflar 

1956 senesinde yeni tesis olunacak 60 sağlık merkezinin her birinde 15 yatak mev
cuttur. 60 X 15 = 900. 

50 Doğum ve çocuk bakım evleri : 
1956 senesinde yeniden açılacak 5 köy ebe okulu nazara alınarak sureti hesabı aşa
ğıda gösterildiği üzere 533 387 lira fazlasiyle 2 530 187 lira teklif edilmiştir. 

1 100 X 330 X 365 = 1 324 950 1955 te mevcut doğum yatağı 
616 X 100 X 365 = 224 840 1955 te mevcut bebek yatağı 
426 X 230 X 365 = 357 627 1955 te mevcut personel 
100 X 300 X 365 = 109 500 1955 te mevcut talebe 

10 X 230 X 365 = 8 395 1955 te mevcut personel 

1 

I 

6 

136 
136 
350 
198 
50 

550 

620 
620 
000 
000 
750 

070 

250 
250 
30 
30 

X 
X 
X 
X 

300 
600 
230 
300 

X 

X 

365 == 
= 

365 = 

(*•) 

2 

2 

025 312 
273 750 
150 000 
25 185 
9 000 

46 940 

530 187 

Yekûn 
Yeni açılacak 5 okul 
Tesis 
Personel 
Tesis 
Müteferrik masraflar 

Yekûn 

(*) 17 000 Bina kiraları 
33 750 Talebelerin iaşeleri karşılığı 250X300X45 

50 750 

(**) 52 ebe ve hemşirenin iaşeleri karşılığıdır. 
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Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve malzemeleri : 
Geçen yılın aynıdır. 
Ana ve çocuk sağlığı merkezi umumi masrafları : 
6367 sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile 
akdedilen teknik yardım esas anlaşması ve bu kanunun 2 nci maddesinin verdiği sa
lâhiyete istinaden aynı fonla akdedilen ana ve çocuk sağlığı tatbikat anlaşması ge
reğince Ankara'da kurulan ana ve çocuk sağlığı tekâmül merkezi, İzmir'de ve Yeni-
mahallede (Ankara) kurulan anne ve çocuk sağlığı merkeziyle İstanbul'da kurula
cak olan merkez ve anne çocuk sağlığı programının tatbik edilmekte olduğu 150 ka
za sağlık merkezinin bu mevzudaki faaliyetleri ve aynı program gereğince kurula
cak 5 seyyar anne ve çocuk sağlığı ekibi için umumi masrafı olarak geçen sene yal
nız Ankara ve îzmir merkezleri için olan 75 000 liralık tahsisata nazaran 50 000 faz
lasiyle 125 000 lira teklif edilmiştir. 

428 T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi umumi masrafları : 
Tevsi edilen difteri aşısı istihsal, boğmaca ve yeniden kurulan ensülin hazırlama lâ-
boratuvarı için 100 000 fazlasiyle 1 000 000 lira teklif yapılmıştır. 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar için 5387 sayılı Kanun gereğince yapılacak masraflar : 
Korunmaya muhtaç çocukların yiyecek, giyecek ve nakil masrafları, tesis eşyası, ya
kıt, aydınlatma, öteberi, ilâç inşaat ve onarım ve 5387 sayılı Kanuna göre yapılacak 
yardımlara sarf edilmek üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

432 1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek mükâfat : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

450 üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Geçen yılın aynıdır. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Geçen yılın aynıdır. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

20 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası Dünya Sağlık Teşkilâtının işarına göre 1956 senesinde iştirak hissesi 
olarak 84 540 dolar mukabili 238 843 lira ve Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fo
nuna (Unicef) 300 000 lira ödenecektir. 1955 yılma nazaran 223 200 lira fazlasiyle 
teklif yapılmıştır. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
1956 senesinde Hükümetimizin davet edileceği Milletlerarası kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin yol ve zaruri masraflariyle yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 

60 

70 

453 10 

20 



— 259 — 
F . M. 

457 10 Millî Türk Tıp Kongresi : 
İki senede bir defa toplanmakta bulunan Millî Türk Tıp Kongresi 1956 senesinde iz
mir'de toplanacağı cihetle kongrenin bilûmum masraflarını karşılamak üzere yeniden 
açılan tertibe 10 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 iç kongreler : 
1956 senesinde Türkiye'de toplanacak iç kongreler masrafı karşılığı geçen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 

476 Kurs masrafları : 
1956 yılında tekâmül kursuna iştiraki zaruri bulunan tababet ve şuabatı mensupları
nın harcırahlariyle yevmiyelerine verilmek üzere 1955 yılma nazaran 64 000 lira faz-
lasiyle teklif yapılmıştır. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

502 10 1951 - 1954 yılları borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

502 20 1928 - 1950 yılları borçları : 
Gecen yılın aynıdır. 

Readaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Yalovo kaplıcaları işletme idaresine yardım : 
3653 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince kaplıca işletme idaresine yapılacak 
yardımla 1943 - 1947 yılları Kazanç Vergisinden ve Damga Resminden Hazineye olan 
111 612 lira borcunun tediyesi için .yeniden açılan bu tertibe ceman 132 000 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

özel kurum ve derneklere : 
Yardım istemek maksadiyle Vakâlete müracaat eden kurum ve derneklere bir yar
dım olmak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Kan Bankası mütedavil sermayesine yardım : 
6 hastanede halen faaliyette bulunan Kan Bankaları verilen sermayenin azlığı sebe
biyle geniş faaliyette bulunamamaktadır. Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin 
döner sermaye ile idaresine dair olan 15 . II . 1954 tarihli ve 6266 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi mucibince iki milyon liraya iblâğ olunacak döner sermayeye yardım 
olmak üzere 100 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

Türkiye'de toplanacak dördüncü romatizma kongresi masrafları için Türkiye roma
tizma araştırma ve savaş derneğine yardım : 
Türkiye'de toplanacak dördüncü romatizma kongresi masrafları için Türkiye romatiz
ma araştırma ve savaş derneğine bir yardım olmak üzere yeniden açılan bu tertibe 
15 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Sıhhi müesseselerden tamire muhtacolanlarm tamirleri için onarım teklifleri esas 
alınmak suretiyle 1956 senesinde 600 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

601 

602 

603 

604 

605 

701 



— 260 — 

Motorlu taşıtlar için satmalmacak yedek parça bedeli : 
Muhtelif sağlık merkezlerinde çalıştırılan motorlu taşıtlara satmalmacak yedek par
ça bedellerini ödemek üzere yeniden açılan bu tertibe 336 350 lira tahsisat konulmuş
tur. 

5970 ve 6447 sayılı kanunlar gereğince Kızılay hastanesi taksit ve malzeme bedeli : 
1. 19 . V I . 1952 tarihli ve 5970 sayılı Kanunla 1.952 - 1957 yıllarında 500 000 lira
lık altı müsavi taksit ve 3 000 000 lira bedelle satmalınan Kızılay hastanesinin 
1956 taksit bedeli 500 000 lira, 
2. Kızılay hastanesi şantiyesine mevcut 852 381 lira 43 kuruş değerindeki Kızılaya 
ait inşaat ve tesisat malzemesinin P447 sayılı Kanunla satmalmması münasebetiyle 
1956 yılı taksit bedeli 213 096 lira ki ceman 713 096 lira aynen teklif edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı : (Maliye bütçesine) 
1956 senesinde satmalmacak vasıta mevcudolmadığı cihetle tertibine tahsisat teklif 
edilmemiştir. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti : (Nafıa bütçesine) 
Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılacak olan bu tahsisat aşağıda hesabı gösterilmiş oldu
ğu üzere 10 420 000 lira noksaniyle 6 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Ankara Kanser Enstitüsü inşaatı 
Adıyaman Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
Ağrı Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
Bafra » » » » 
Denizli » » » » 
Muğla » » » » 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Difteri Aşısı Şubesi ikmal 
inşaatı 
Uşak Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
Ankara çocuk » » » 
Ankara Ana ve Çocuk S iğlik Merkezi ikmal inşaatı 
Diyarbakır - Çermik kaplıcaları ikmal inşaatı 
Elâzığ Akıl Hastanesi ikmal inşaatı 
Erzurum Numune Hastanesi ikmal inşaatı 
izmir Kimsesiz Çocuk Yuvası ikmal inşaatı 
Kayseri Doğumevi ikmâl inşaatı 
Kayseri Devlet Hastanesi ilâve pavyon ikmal inşaatı 
Malatya Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
Ordu Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
Sakarya Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
Seyhan Hıfzıssıhha Enstitüsü ikmal inşaatı 

5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve tesis işleri her tür
lü masrafları : 
Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılacak olan bu tahsisat sureti hesabı aşağıda gösterilmiş ol
duğu üzere 800 000 lira noksaniyle 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 
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Giresun Kemik Veremi Hastanesi ikmal inşaatı 
Keçiören Atatürk Göğüs Hastanesi Pavyon ikmal inşaatı 
îstanbul Yüksek Tahsil Gençliği Sanatoryomu ikmal inşaatı 
Konya Göğüs Hastalıkları Hastanesi ikmal inşaatı 
izmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi ikmal inşaatı 
Buldan Sanatoryomu Hastanesi ikmal inşaatı 

Yekûn 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin (Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı dâhil) 1956 malî 
yılı bütçesi 1955 yılı bütçesine nazaran yapı işleri ve esaslı onarmalar için Nafıa Vekâleti bütçesine 
konulan (1 286 000) lira dâhil olmak üzere (6 701 802) lira fazlasiyle (38 194 985) liradır. 

Bu miktarın (11 719 255) lirası vekâlete (26 475 730) lirası da Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı hizmetlerine aittir. 

Geçen yıla nazaran fazlalığın (1 106 904) lirası vekâlete, (5 594 898) lirası da Gümrük Muha
faza Umum Kumandanlığına aittir. 

F . M. 

101 Vekil tahsisatı : 
Geçen senenin aynı olarak (12 000) lira teklif edilmiştir. 

201 11 Gümrük merkez memurları maaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (161 344) lira fazlasiyle (1 600 000) lira teklif edilmiş
tir. Bu tahsisatın (1103 100) lirası fiilî kadro karşılığına (31 652) lirası üst derecelere 
ve (465 248) lirası da tahsisatlara aittir. Geçen yıla nazaran fazlalık, bu yıl memurla
ra verilmesi düşünülen iki aylık tutarındaki ilâve tahsisattan mütevellittir. 

J2 Gümrük vilâyetler memurları maaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (745 532) lira fazlasiyle (6 264 000) lira teklif edilmiş
tir.. Bu tahsisatın (4 207 800) lirası fiilî kadro tutarına, (234 753) lirası üst derece 
farklarına ve (1 821 447) lirası da tahsisatlar karşılığına aittir. 
Geçen yıla nazaran fazlalık bu yıl memurlara verilmesi düşünülen iki aylık maaş tu
tarı olan ilâve tahsisattan doğmuştur. 

13 Muhafaza merkez, subay memur ve eratı maaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (156 442) lira fazlasiyle (639 285) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Bu tahsisatın (227 400) lirası subay maaşına, (15 600) lirası astsubay maaşına, (45 300) 
lirası askerî kadrodaki sivillere, (146 400) lirası teşkilât kanunundaki sivil memur
lara, (16 300) lirası üst derecelere, (184 910) lirası bu memurların 5 aylık tutarında
ki tahsisatlarına, (3 375) lirası da er maaşlarına ait bulunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran fazlalığın (74 055) lirası memur ve müstahdemlere verilmekte 
olan 3 maaş nispetindeki tahsisatın bu yıl 5 e çıkarılmasının düşünülmesinden, (69 600) 
lirası kadroya ilâve edilen 6 binbaşı ve 1 kıdemli üsteğmenin maaş ve tahsisatların-
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dan bakiye, (12 787) lirası da bu yıl üst dereceye terfi edeceklerin terfi farklarından 
mütevellittir. 

14 Muhafaza vilâyetler subay, memur ve eratı maaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (1 817 590) lira fazlasiyle (9 458 520) lira teklif edil
miştir. 
Bu tahsisatın (1 358 800) lirası subay maaşına, (288 000) lirası astsubay maaşına, 
(217 700) lira askerî kadrodaki sivillere, (3 831 600) lirası Teşkilât Kanunundaki 
sivillere, (500 000) lirası üst derecelere, (2- 540 401) lirası bu sayılan subay ve me
murların 5 maaş tutarındaki tahsisatlarına ve (722 019) lirası da er aylıklarına ait 
bulunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran mevcut (1 817 590) lira fazlalığın (857 715) lirası memur ve 
müstahdemlere verilmekte olan 3 aylık nispetindeki tahsisatın bu yıl 5 e çıkarılma
sının düşünülmesinden, (292 375) lirası bu yıl kadroya ilâvesi düşünülen 5 yarbay, 
2 binbaşı, 28 yüzbaşı, 22 teğmenin maaş ve 3 aylık nispetindeki tahsisatlarından, 
(54 000) lirası keza kadroya ilâvesi düşünülen 12 astsubay kadrosundan, (98 250) 
lirası teşkili düşünülen 2 tabura lüzumlu 1 152 erin maaşlarından (506 250) li
rası (L) cetvelinden fiiliye çıkarılması derpiş edilen 15 lira maaşlı 199 muhafaza ve 
26 muamele memurunun maaş ve 3 aylık nispetindeki tahsisatlarından, (9 000) li
rası askerî kadroya ilâve edilmesi tasarlanan 40 lira maaşlı 2 muamele memurunun 
aylık ve 3 maaş nispetindeki tahsisatlarından doğmuştur. 

21 Gümrük merkez memurları açık maaşı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 875) lira teklif edilmiştir. 

22 Gümrük vilâyetler memurları açık maaşı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (5 875) lira teklif edilmiştir. 

23 Muhafaza merkez memurları açık maaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (624) lira noksaniyle (1) lira teklif edilmiştir. 

24 Muhafaza vilâyetler memurları açık maaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (2 499) lira noksaniyle (1) lira teklif edilmiştir. 

11 Gümrük merkez hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (36 534) lira fazlasiyle" (130 284) lira teklif edilmiştir. 
Bu tahsisatın (92 400) lirası vekâlet merkez hizmetlileri kadro tutarına, (37 884) li
rası bunların 5 aylık tutarındaki tahsisatları karşılığına aittir. 
Geçen yıla nazaran mevcut (36 534) lira fazlalığın (15 153) lirası memur ve müstah
demlere verilmekte olan 3 aylık nispetindeki tahsisatın bu yıl 5 e çıkarılmasının düşü
nülmesinden, (17 100) lirası ücretlilerin ücretlerinin bir üst dereceye çıkarılması
nın düşünülmesinden, (4 281) İrası bu artışların icabettirdiği 3 aylık nispetindeki tah
sisat karşılığından mütevellittir. 

12 Gümrük vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (72 327) lira fazlasiyle (211 077) lira teklif edilmiştir. 
Teklif edilen tahsisatın (149 700) lirası vilâyetler müteferrik müstahdem kadroları 
tutarına ve (61 377) lirası da 5 aylık nispetindeki müstahdem tahsisatı karşılığına ait 
bulunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran mevcut (72 327) lira fazlalığın (24 550) lirası memurlara veril
mekte olan yılda 3 aylık tahsisatın 5 aylığa çıkarılmasının düşünülmesinden, (27 000) 
lirası ücretli kadrolarının bir üst dereceye çıkarılmasından, (11 700) lirası bu yıl 
kadroya ilâve edilen 350 lira ücretli bir makinist ve 125 lira ücretli 5 hademe kadro
su karşılığından, (9 077) lirası da bu yükseliş ve ilâvelerin 3 aylık nispetindeki tah
sisatları karşılığından mütevellittir. 
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13 Muhafaza merkez hizmetlileri ücreti: 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (32 148) lira fazlasiyle (53 298) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Bu tahsisatın (37 800) lirası muhafaza merkez müteferrik hizmetlileri kadro tutarına 
ve (15 498) lirası da memur ve müstahdemler tahsisatı kargılığına ait bulunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran fazlalığın (17 400) lirası bu yıl kadroya ilâvesi düşünülen 400 
lira ücretli bir telsizci ile 350 şer lira ücretli 3 telsiz memurunun kadroları tutarına, 
(3 780) lirası ücretlilerin ücretlerinin bir üst dereceye çıkarılmasından, (945) lirası 
bu ücret artışı karşılığı konulması icabeden 3 aylık tahsisat tutarına, (4 350) lirası 
yapılan kadro ilâveleri dolayısiyle konan 3 aylık tahsisat karşılığına ve bakiye (5 673) 
lirası da bu yıl memur ve müstahdemlere verilmesi düşünülen 2-maaş nispetindeki ilâ
ve tahsisat karşılığından doğmaktadır. 

14 Muhafaza vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (594 325) lira fazlasiyle (1 173 825) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Bu tahsisatın (832 500) lirası muhafaza vilâyetler müteferrik müstahdemleri kadro
ları tutarına ve (341 325) lirası da tahsisatlar karşılığına ait bulunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran meydana gelmiş (594 325) lira fazlalığın (72 000) lirası mevcut 
müteferrik müstahdem kadrolarının bir üst dereceye çıkarılmasından, (296 700 lirası bu 
yıl müteferrik müstahdem kadrosuna yapılmasına zaruret duyulan muhtelif unvan ve üc 
rette 77 aded kadro tutarına, (92 225) lirası bu yükselme ve kadro ilâvelerinin icabı 
konulması lâzımgelen 3 aylık tahsisat karşılığına ve (133 200) lirası da müstahdem
lere verilmekte bulunan 3 aylık nispetindeki tahsisatın 5 aylığa çıkarılmasının düşü
nülmesinden mütevellittir. 

11 Gümrük merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (3 900) lira fazlasiyle (52 400) lira tahsisat teklif edil
miştir. 
Fazlalık, memurlara verilmekte bulunan 3 aylık nispetindeki tahsisatın bu yıl 5 ay
lığa çıkarılmasının düşünülmesinden mütevellittir. 

13 Muhafaza merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (10 220) lira teklif edilmiştir. 

11 Gümrük merkez memurları çocuk zammı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (21 000) lira teklif edilmiştir. 

12 Gümrük vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (215 760) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

13 Muhafaza merkez subay ve memurları çocuk zammı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (14 000) lira teklif edilmiştir. 

14 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları çocuk zammı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (500 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Gümrük merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen senenin aynı olarak (3 000) lira teklif edilmiştir. 

22 Gümrük vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Bu tertibe geçen seneye nazaran (5 600) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, 1955 yılı için kabul edilmiş bulunan tahsisatın daha şimdiden bitmiş bu
lunması sebebiyle konmuştur. 

23 Muhafaza merkez subay ve memurları doğum yardımı : 
Bu tertibe geçen senenin aynı olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 
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24 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları doğum yardımı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (60 000) lira teklif edilmiştir. 

31 Gümrük merkez memurları ölüm yardımı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 750) lira teklif edilmiştir. 

32 Gümrük vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (8 250) lira teklif edilmiştir. 

33 Muhafaza merkez subay ve memurları ölüm yardımı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 000) teklif edilmiştir. 

34 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları ölüm yardımı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (330) lira noksaniyle (5 000) lira teklif edilmiştir. 

41 Gümrük yakacak zammı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (3 600) lira teklif edilmiştir. 

42 Muhafaza yakacak zammı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (4 400) lira noksaniyle (12 000) lira teklif edilmiştir, 
Noksanlık eski yıllar masraf seyrinden doğmuştur-. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 ne i maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir. 

200 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

11 Gümrük : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (4 106) lira fazlasiyle (320 493) lira tahsisat teklif edil
miştir. 
Fazlılık, (D) cetveline yapılan ilâve ve artışlar dolayısiyledir. 

12 Muhafaza : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (73 849) lira fazlasiyle (460 702) lira tahsisat teklif edil
miştir. 
Bu fazlalık fiilî kadroya yapılan ilâvelerle (D) cetvelinde yapılan değişiklikler dolasiyle-
dir. 

210 11 Gümrük temsil tahsisatı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 100) lira teklif edilmiştir. 

12 Muhafaza temsil tahsisatı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (69 600) lira fazlasiyle (597 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, (L) cetvelinden fiiliye çıkarılan (199) muhafaza memuriyle 26 muamele 
memurunun er tayını dolayısiyledir. 

214 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat : 
Bu tertip bu yıl açılarak mevcut 1954 ve 1955 yıllarında vukubulan vakalara göre 
tahminî olarak (30 000) lira teklif edilmiştir. 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (1 070) lira fazlasiyle (17 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Fazlalık, kasa tazminatı verileceklerin bir kısmının geçen yıla nazaran aylıklarımı. 
artmış bulunmasından mütevellittir. 
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1615 sayılı Kanun gereğince verilecek yemeklik bedeli : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (22 000) lira teklif edilmiştir. 

11 Gümrük merkez kırtasiyesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 500) lira teklif edilmiştir. 

12 Muhafaza merkez kırtasiyesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Gümrük merkez döşemesi : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (5 000) lira noksaniyle (5 000) lira teklif edilmiştir. 

22 Muhafaza merkez döşemesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (500) lira teklif edilmiştir. 

31 Gümrük merkez demirbaşı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (5 000) lira noksaniyle (15 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

32 Muhafaza merkez demirbaşı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (500) lira teklif edilmiştir. 

41 Gümrük merkez öteberi masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (12 500) lira teklif edilmiştir. 

42 Muhafaza merkez öteberi masrafları: 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 500) lira teklif edilmiştir. 

51 Gümrük merkez aydınlatması : 
Bu tertibe, geçen yılın aynı olarak (8 000) lira teklif edilmiştir. 

52 Muhafaza merkez aydınlatması : 
Bu tertibe, geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

61 Gümrük merkez ısıtması : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (16 000) lira teklif edilmiştir. 

62 Muhafaza merkez ısıtması : 
Bu tertibe geçen yıla^nazaran (4 999) lira noksaniyle (1) lira teklif edilmiştir. . 
Noksanlık bu masrafın Maliye Vekâletince yapılmakta olmasından mütevellittir. 

11 Gümrük vilâyetler kırtasiyesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (21 000) lira teklif elilmiştir. 

12 Muhafaza vilâyetler kırtasiyesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (10 000) lira teklif elilmiştir. 

21 Gümrük vilâyetler döşemesi : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (12 000) lira noksaniyle (20 000) lira teklif elilmiştir. 
Bu tahsisatla inşası bitmek üzere bulunan Yayladağı, Akçay, Bandırma gümrük bina
larının mefruşatı sağlanacak ve diğer gümrüklerin bu tertipten yaptıkları talepler 
karşılanacaktır. 

22 Muhafaza vilâyetler döşemesi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (8 000) lira teklif edilmiştir. 

31 Gümrük vilâyetler demirbaşı ; 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (22 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Bu para ile Yayladağı, Cilvegözü, Akçay ve Ankara Gümrük bina ve ambarlarının de

mirbaşı temin ve diğer gümrüklerin ihtiyaçları karşılanacaktır. 
32 Muhafaza vilâyetler demirbaşı : 

Bu tertibe geçen yıla nazaran (1 000) lira fazlasiyle (7 000) lira tahsisat teklif edil
miştir. 
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Bu tahsisatla birlikler tarafından talebedilen portatif yazı makinelerinin 12 si ile 4 
aded hesap makinesi sağlanacaktır. 

41 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 geçen yıla nazaran (3 000) lira fazlasiyle (26 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Fazlalık, bu yıl Tıbıl binasına konan elektrojen grupunun çalıştırılması içindir. 

61 Gümrük vilâyetler ısıtması : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (42 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Gümrük basılı kâğıt ve defterler : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (22 500) lira fazlasiyle (52 500) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, Malzeme Ofisinin 1955 yılı listesinde geçen yıla nazaran % 30, % 50 ye ya
kın bir artış müşahede edilmesinden ve buna mütenazır olarak da baskı ücretlerinin 
ayarlanmasından mütevellittir. 

12 Muhafaza basılı kâğıt ve defterler : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (20 000) lira teklif edilmiştir. 

13 5383 sayılı Gümrük Kanununun 153 ncü maddesine göre iş sahiplerine bedeli muka
bilinde satılacak basılı kâğıt masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (33 750) lira fazlasiyle (78 750) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, 11 nci maddede bahsedilen hususattan mütevellittir. 

11 Gümrük merkez posta ve telgraf ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (4 500) lira fazlasiyle (17 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğünce yapılan ayarlamayı karşılamak için
dir. 

12 Gümrük vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (26 000) lira fazlasiyle (90 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Fazlalık, yukardaki maddede bahsedilen hususattan mütevellittir. 

21 Gümrük merkez telefon masrafları : 
Bu tertibe geçen yılan azaran (15 030) lira fazlasiyle (25 000) lira tahsisat teklif edil
miştir. 
Fazlalık, geçen yıl kurulmuş bulunan vekâlet satrali ile bu yıl telefon mükâleme üc
retlerine yapılan ayarlamadan mütevellitir. 

22 Gümrük vilâyetler telefon masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (19 090) lira fazlasiyle (41 500) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, telefon konuşma ücretlerinde yapılan ayarlamadan ileri gelmektedir. 

23 Muhafaza merkez telefon masrafları: 
Bu tertibe (1 000) lira fazlasiyle (2 500) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, yukardaki maddelerde bahsedilen ayarlamadan doğmuştur. 

24 Muhafaza vilâyetler telefon masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (5 003) lira fazlasiyle (15 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, yukarda bahsedilen husus dolayısiyledir. 
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11 Gümrük vilâyetler kira bedeli : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (30 000) lira fazlası ile (80 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, 6570 sayılı Kanundan doğmuştur. 

12 Muhafaza vilâyetler kira bedeli : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (10 000) lira fazlası ile (110 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, 6570 sayılı Kanundan doşrnuştur. 

Giyecekler : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (15 000) lira fazlası ile (75 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, Sümerbank mamullerine bu yıl yapılan % 20 ayarlama dolayısiyledir. 

11 Gümrük daimî vazife harcırahı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (24 000) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, 1955 bütçesine konulan tahsisatın daha şimdiden bitmek üzere bulunmasm-
dandır. 

12 Muhafaza daimî vazife harcırahı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (55 000) lira fazlasiyle (285 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, (L) cetvelinden fiiliye çıkarılan 199 muhafaza ve 26 muamele memurunu İz
mir taraflarından cenup hudutlarına sevk edilen muhafaza alayının yerine ikame et
mek zaruretinden ve bu yıl 150 memurun emekliye şevkinin düşünülmekte bulunulmasın
dan ileri gelmektedir. 

21 Gümrük muvakkat vazife harcırahı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (50 000) lira teklif edilmiştir. 

22 Muhafaza muvakkat vazife harcırahı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (11 000) lira fazlasiyle (75 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, kaçakçılığın önlenmesi gayesiyle alman sıkı tedbirlerin kontrolü maksa-
diyle yapılan seyahatler sebebiyle 1955 yılı tahsisatının şimdiden bitmek üzere bu
lunmasından ileri gelmektedir. 

31 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti müfettişleri harcırahı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (562) lira noksaniyle (250 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

32 Muhafaza hesap müfettişleri harcırahı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (13 000) lira teklif edilmiştir. 

40 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek müfettiş ve memurlar harcırahı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (200) lira noksaniyle (105 000) lira teklif edilmiştir. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (60 000) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, 68 memura tazminat verilmesi düşünülmüş iken bu yıl bu miktarın 170 me
mur olarak tesbit edilmiş bulunmasından ileri gelmiştir. 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek avanslar karşı
lığı : 
Bu tertip kaldırılmıştır. 

11 Gümrük merkez memurları tedavi masrafları ve harcırahları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

12 Gümrük vilâyetler memurları tedavi masrafları ve harcırahları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (35 000) lira teklif edilmiştir. 

13 Muhafaza merkez memurları tedavi masrafları ve harcırahları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir. 
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14 Muhafaza vilâyetler memurları tedavi masrafları ve harcırahları .-
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (20 000)lira teklif edilmiştir. 

15 Muhafaza merkez subay, astsubay ve erleri tedavi masrafları ve harcırahları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 

16 Muhafaza vilâyetler subay, astsubay ve erleri tedavi masrafları ve harcırahları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (5 500) lira teklif edilmiştir. 

11 Vekâlet otomobil işletme masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 000) lira teklif edilmiştir. 

12 Vekâlet otomobil onarma masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (500) lira teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (300) lira fazlasiyle (500) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, bu tertibe giren vasıtaların fazla eskimesi sebebiyle tamir masraflarının art
mış olmasındandır. 

23 Merkez muhafaza taşıtları işletme ve kira bedeli : 
Bu'tertibe geçen yıla nazaran (6 000) lira fazlasiyle (12 500) lira tahsisat teklif edil
miştir. 
Fazlalık, 1955 yılı tahsisatının kifayet etmemesi ve aynı zamanda merkeze bu yıl ay
rıca bir kamyon tahsis edilmiş bulunmasından ileri gelmiştir. 

24 Merkez muhafaza taşıtları onarma masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

31 Gümrük vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (24 000) lira teklif edilmiştir. 

32 Gümrük vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (3 500) lira fazlasiyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, vasıtaların eskimesi sebebiyle tamir masraflarının artmış bulunmasmdandır. 

33 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (697 500) lira fazlasiyle (1 381 266) lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 
Fazlalık, Millî Müdafaa Vekâletinden alman 47 vasıtanın işletme masrafı ile kaçak
çılıkla mücadelede vasıtalarda geçen yıla nazaran meydana gelmiş bulunan % 100 bir 
seyir artışından mütevellittir. Talep, vasıta adedine ve her vasıtanın sarfiyatına göre 
yapılan hesap neticesine müstenittir. 

34 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz n uhafaza vasıtaları onarma masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (400 000) lira fazlasiyle (1 116 000) lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 
Fazlalık, bu yıl Millî Müdafaa Vekâletinden alman 47 vasıtanın tamir masraf lariy-
le kaçakçılıkla mücadeleye verilen hızın icabettirdiği onarma masrafından mütevellittir. 
Bu talepte vasıta ededi ve atölye ihtiyaçlarına göre yapılan bir hesaba müstenittir. 

Temsil masrafları ; 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

Hayvan satmalma ve tazmini: 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (50 000) lira teklif edilmiştir. 
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Haber alma masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (50 000) lira teklif edilmigtir, 

Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 800) lira teklif edilmiştir. 
Geri verilecek paralar : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (98 500) lira teklif edilmiştir, 

Tâyinat : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (650 000) lira fazlasiyle (4 330 000) lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 
Fazlalığın, (547 000) lirası bu yıl kadroya yapılan ilâvenin iaşesinden, (103 000) 
lirası da piyasa icaplarından meydana gelmiştir. 
Yem : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (138 000) lira fazlasiyle (375 000) lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 
Fazlalık, 1955 yılı bütçesinde 178 kuruş kabul edilen hayvan günlük istihkakının 
bu yıl 203,38 kuruş olarak tesbit edilmesinden ve 368 baş olan hayvan mevcudunun 
487 ye yükseltilmiş bulunmasından ileri gelmiştir. 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (180 000) lira fazlasiyle (700 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Bu tahsisatın, (323 000) lirası mevcut erlerin (2247) sayılı Kanuna göre hesaplanan 
ısıtma, yemek pişirme, hamam, çamaşır ve gaz istihkaklarına, (172 000) lirası büro-
lardaki 854 sobanın günlük 24 kilodan ve 7 kuruştan hesaplanan odun istihkakına, 
(60 000) lirası gene günlük istihkakı 24 kilo ve fiyatı 7 kuruştan 259 er karakolu
nun yakacak istihkakına, (80) lirası 336 muhafaza karakolu yakacak istihkakına, 
(25 000) lirası bu odunların depolardan karakollara nakil masraflarına ve bakiye ka
lan (40 000) lira da yeni erlerin ısıtma, yemek pişirme, hamam, çamaşır ve gaz istih
kaklarına ait bulunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran (180 000) lira fazlalığın, (40 000) lirası yeni erlerin istihkakın
dan, bakiye (140 000) lirası da sobaların odun istihkakının 20 kilodan 24 kiloya çıka-
olmakla beraber soba adedlerinin de 865 ten 1 450 ye yükseltilmesinden ileri gelmiş
tir. 

Giyecekler : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (260 030) lira fazlasiyle (1 960 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Bu fazlalığın (10 395) lirası beherinin yıllık istihkakı (162,40) liradan kadroya ilâ
ve edilen 64 subayın giyeceği, (46 220) lirası beherinin istihkakı (216,51) liradan (L) 
cetvelinden çıkarılan 199 muhafaza memuru ile 15 yeni deniz personelinin yıllık gi
yecek istihkakından, (195 840) lirası, beherinin istihkakı 170 liradan kadroya ilâve 
edilen 1 152 erin giyeceğinden ve (2 040) lirası da beherinin istihkakı gene 170 lira
dan ilâve 12 astsubayın istihkakından ve bakiye kalan (5 725) lira da piyasa ica
bından mütevellittir. 
Teçhizat : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (95 000) lira fazlasiyle (560 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Bu paranın (352 360) lirası 8 811 er ve astsubayın 40 liradan istihkakına, (87 300) 
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lirası 1 152 erin 75 liradan karyola bedeline, (57 330) lirası eski erlerin 7,5 liradan 
karyola yıpranma payına, (18 000) lirası 377 muhafaza memurunun 50 lira üzerin
den palaska bedeline, (10 000) lirası mutfak teçhizatına ve (36 000) lirası da kıta 
ve müessese teçhizatına ait bulunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran mevcut (95 000) lira fazlalık yeni erlerin er fre kışla teçhizatın
dan doğmuştur. 
Muytabiye : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (23 500) lira fazlasiyle (51 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalığın, (14 850) lirası bu yıl kadroya alman 119 baş hayvanın 124,79 liradan 
tesbit edilen muytabiyesine ve geri kalan (8 650) lirası da geçen yıl beher hayvanın 
muytabiyesi 74,71 liradan tesbit edilmiş iken bunun bu yıl 124,79 liradan tesbit edil
miş bulunmasından ileri gelmiştir. 

Harb gereçleri ve teçhizat : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (500 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Bu tahsisatın (380 550) lirası muhabere malzemesine ve (119 450) lirası da diğer 
harb malzemesine ait bulunmaktadır. 
Muhabere malzemesi için ayrılan (380 550) lira ile 300 kilometrelik yeni hat inşa 
edilecek, 800 kilometrelik eski hattın tamiri yapılacak ve 3 000 kilometrelik hattın 
bakım ve işletilmesi için lüzumlu malzeme sağlanacak ve 65 aded telsiz cihazının iş
letme malzemesiyle yedek lâmba ve parçaları temin olunacak ve geri kalan harb 
malzemesine ait (119 450) lira ile de beherinin değeri 450 liradan 81 aded saka ko
şum takımı, beherinin değeri 1 100 liradan 8 aded çift atlı araba ve koşum takımı, 
(15 000) liralık ordonat bakım malzemesi, beherinin değeri (200) lira olan 260 aded 
dürbün mubayaa edilecektir. 

Tıbbi ecza ve malzemeler : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (10 000) lira fazlasiyle (50 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, bu yıl kadroya yapılan ilâvd^r dolayısiyledir. 

Veteriner ecza ve malzemeler : , 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (3 000) lira fazlasiyle (6 000) lira teklif edilmiştir. Fazla
lık, bu yıl kadroya ilâve edilen 119 baş hayvan dolayısiyledir. 

Gümrük taşıma masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (7 500) lira fazlasiyle (15 000) lira teklif edilmiştir. Ge
çen yıla nazaran fazlalık, 1955 yılı için alman tahsisatın şimdiden bitmiş olması ve 
birçok tahsisat talepleri karşısında karımış bulunması sebebinden konulmuştur. 
Muhafaza taşıma masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (330 C(0) lira ilâvesiyle (500 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Bu istek 1954 yılı katî hesabına müstenittir. Zira 1954 yılında bu tertipten 
1/3 tarifeye göre (170 000) lira sarfiyat yapılmıştır. Bu yıl tarife tam olarak tatbik 
edileceğine göre bunun 3 misli yani (510 000) lira tahsisata lüzum vardır, işte bu se
beple (500 000) lira talebedilmekt dir. 

ölen erlerin cenaze masraflariyle kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen subay, astsu
bay, er ve muhafaza memurları ve deniz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir yap
ma masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir, 
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418 10 Gümrük idareleri masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 16 000) lira teklif edilmiştir. 

20 Gümrük Kanununun 126 ncı maddesine göre yapılacak ilân masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

30 Kaçak eşya, hayvan bakım ve sair masraf lan : 
Bu tertip yeni açılarak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

419 Muhafaza askerî mahkemeleri masrafları : 
Bu-tertibe geçen yılın aynı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

420 2550 sayılı Kanun gereğince kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölenlerin ailelerine ve 
sakatlananlara verilecek tazminat : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1) lira teklif edilmiştir. 

422 işçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (6 000) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, işçi yevmiyelerinde meydana gelen artış sebebiyledir. 

423 Para gönderme masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (20 000) lira fazlasiyle (60 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, PTT Genel Müdürlüğünce yapılan ayarlama dolayısiyledir. 

451 11 Gümrük satmalına ve abone : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (4 000) lira fazlasiyle (7 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalığın, (2 000) lirası yabancı dille yazılmış Muaddel Brüksel Nomanklâtürünün 
ve buna ait izahname ve bununla ilgili diğer neşriyatın satmalmması ve (2 000) lira
sı da ihtiyaç bulunan bâzı meslekî kitapların temini için olup 1955 yılı bütçesindeki 
(3 000) lira münhasıran muayyen aboneler karşılığıdır. 

12 Muhafaza satmalına ve abone : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1000) lira teklif edilmiştir, 

21 Gümrük başka her çeşit masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (9 600) lira fazlasiyle (25 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, Malzeme Ofisinin 1955 yılında çıkardığı fiyat listesinde 1954 yılı fiyat liste
sine nazaı-an müşahede edilen % 40 nispetindeki artış ile bu artışa mütenazır olarak 
işçilik ücretlerinde hissedilen ayarlamadan mütevellittir. 

22 Muhafaza başka her çeşit masrafları: 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (500) lira teklif edilmiştir. 

452 10 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere staj için gönderile
ceklerin harcirah ve masrafları : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (11 999) lira noksaniyle ve tertibin muhafazası için 
(1) lira teklif edilmiştir. 

20 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcirah-
lariyle başka her çeşit masrafları : 
Bu tertibe geçeen yılın aynı olarak (12 000) lira teklif edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongere ve konferanslara iştirak edeceklerin harcirah ve masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (50 000) lira teklif edilmiştir. 

11 Gümrük : 
12 Muhafaza : 

Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 
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454 6084 sayılı Kanuna göre ödenecek sigorta ücreti : 
11 Gümrük : 

Bu tertibin istilzam, ettiği masraf Maliye Vekâletince yapıldığından tamamen kal
dırılmıştır. 

12 Muhafaza : 
Bu tertibin istilzam ettiği masraf Maliye Vekâletince yapıldığından tamamen kal 
dırılmıştır. 

476 11 Gümrük kursu Öğrenci yevmiyeleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (49 440) lira teklif edilmiştir. 

12 Gümrük kursu öğrenci harcırahı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (6 400) lira teklif edilmiştir. 

13 Gümrük kursu umumi masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (3 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Muhafaza kursu subay ve öğrenci yevmiyeleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (58 960) lira teklif edilmiştir. 

22 Muhafaza kursu subay ve öğrenci harcırahı : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (4 400) lira fazlasiyle (17 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık, bundan evvel yılda iki devre yapılmakta olan muhafaza kursunun duyulan fev
kalâde ihtiyaç sebebiyle 3 devreye çıkarılmasının düşünülmesi sebebinden mütevellittir. 

23 Muhafaza kursu umumi masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 900) lira teklif edilmiştir. 

478 Tarife Kanunu izahnamesi ve eşya fihristinin hazırlanmasında bilir kişi sıfatiyle çalıştı
rılacaklara verilecek ücretlerle metinlerin teksir ve bastırılması için lüzumlu kâğıt, baskı 
ve sair masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (23 000) lira teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (20 000) lira teklif edilmiştir. 

502 10 1951 - 1954 yılları borçları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (20 000) lira teklif edilmiştir. 

20 1928 - 1950 yılları borçları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 050) lira teklif edilmiştir. 

701 10 Gümrük yapı ve onarım ve küçük yapılar : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (30 000) lira teklif edilmiştir. 

20 Muhafaza yapı ve onarım ve küçük yapılar : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlasiyle (300 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu tahsisatın, (200 000) lirasiyle 551 binanın gerekli tamiri yapılacak ve (100 000) 
lirası ile de beherinin değeri (20 000) lira olan 5 aded küçük karakol yaptırılacaktır. 

711 10 Kimyahaneler makine, alet ve gereçleri onarımı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir. 

20 Tartı aletleri onarımı : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 000) lira teklif edilmiştir. 
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Satmalmacak makine, alet ve gereçler : 
Kimyahaneler : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (13 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu tahsisatla, bitmek üzere bulunan Yeşilköy Gümrük binası lâboratuvan için lüzum
lu alet ve gereçlerle diğer gümrüklerin bu tertipten vâki olacak ihtiyaç talepleri sağ
lanacaktır. 
Tartı aletleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (15 000) lira teklif edilmiştir, 
Muhafaza deniz motörleri makineleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (450 000) lira teklif edilmiştir. 
Teklif edilen tahsisatın (300 000) lirasiyle beherinin değeri (75 000) lira olan 4 aded 
Alman motor makinesi (Bir motor için iki makine lâzım) (150 000) lirası ile de behe
rinin değeri (50 000) lira olan 3 aded İngiliz motor makinesi (Bir motor için 3 makine 
lâzım) satmalmacaktır. 
3827 sayılı Kanuna göre satmalmacak taşıtlar (Maliye Vekâleti bütçesine) : 
Bu tertibe bu yıl tahsisat konulmamıştır. 
Yapı ve esaslı onarmalar (Nafıa Vekâleti bütçesine) : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (89 000) lira noksaniyle (1 286 000) lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 
Bu tahsisatın (80 000) lirası 1955 yılında insansına başlanan Ankara Gümrük Müdür
lüğü binasının ikinci kısım inşaatı karşılığına, (250 000) lirası Nusaybin Gümrük bi
na ve ambar inşaatına, (160 000) lirası Yenilıisar ve Urfa gümrük bina ve ambarları 
inşaatına, (80 000) lirası Yüksekova gümrük bina ve ambar inşaatına, (100 000) li
rası Turan Gümrük Muhafaza Deniz Atelyesi idare kumandanlık binası inşaatına, 
(33 000) lirası Van Gümrük Muhafaza garaj ve cephanelik binası inşaatına, (30 000) lira
sı Bodrum telsiz binası inşaatına, (25 000) lirası Ereğli Kısım Amirliği binasına, 
(120 000) lirası Yeşilköy gümrük binasının kalorifer tesisatına, (80 000) lirası Hopa, 
Tirebolu, İğdır gümrükleriyle Nusaybin ve islâhiye ve mülhakatları gümrük lojman
ları tamirine, (86 000) lirası istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü binasının kalorifer 
tamiratına, (12 000) lirası Taşucu Gümrük ambarının betona tahviline, ve (100 000) 
lirası da zelzele, sel ve sair âfetlerle yıl içinde çıkması muhtemel diğer tamirlere ve 
geri kalan (130 000) lirası da Yayladağı gümrüğüne getirilecek su masrafı karşılığı
dır. 
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Vekil tahsisatı : 
20 . II . 1955 tarih ve 6480 sayılı Kanun gereğince ayda bin lira üzerinden ödenmesi 
lâzımgelen vekil tahsisatının bir yıllık tutarı olarak 12 bin lira teklif edilmiştir. 

Merkez memurları maaşı : 
Merkez (L) cetvelinden iki kadro serbest bırakılmıştır. 296 adede baliğ olan fiili 
kadro tutarı (1 145 400) liradır. 
4598 sayılı Kanun gereğince 1, 2 üst derece aylık alanlarla 1956 yılı içinde 1, 2 üst de
rece aylığa müstehak olacakların farklarını karşılamak üzere (320 400) lira ve vilâyet 
kadrolarından merkezde çalıştırılanların farkları olan (105 900) lira ilâve edilmiştir. 
1956 yılı içinde verilecek tahsisatı karşılamak üzere kadroların fiili tediye tutarının 
on ikide beşi olarak (654 875) lira eklenmek suretiyle 1955 yılı bütçesine nazaran 
(445 325) lira fazlasiyle (2 226 575) lira konulmuştur. 
Vilâyetler memurları maaşı : 
Muhtelif kanunlarla kabul olunan kadrolardan 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvel ile mevkuf tutulan kadroların dışında kalan (4 514) aded fiilî kadro tu
tarı (12 527 400) liradır. 
4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları kadrolarda 1, 2 üst derece aylık alanlarla 
1956 yılı içinde 1, 2 üst dereceye terfi edeceklerin farklarını karşılamak üzere 
(3 333 840) lira eklenmiştir. 
Vilâyet kadrolarından merkezde istihdam edilenlerin yıllık tutarı olan (105 900) lira
nın tenzili ile bu maddeye (15 755 340) lira konulması icabetmektedir. 
1956 yılı içinde verilecek tahsisatı karşılamak üzere kadroların fiilî tediye tutarı
nın onikide beşi olarak (6 564 660) lira eklenmek suretiyle 1955 yılı bütçesine naza
ran (3 387 140) lira fazlasiyle (22 320 000) lira teklif olunmuştur. 
Merkez ve Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Biri Merkez ve ikisi Vilâyetler kadrolarında olmak üzere halen üç memur vekâlet 
emrinde bulunmaktadır. 
Bunların hizmet müddetlerine göre tahakkuk edecek istihkaklarını karşılamak 
üzere 1955 yılı bütçesinde olduğu gibi (8 750) lira tahsisat konulmuştur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
1955 yılında 99 adede baliğ olan kadroların yıllık tutarı (295 800) liradır. Bu 
sene Merkez «D» cetveline 3 kadro eklenmiştir. Yıllık tutarı (9 000) liradır. 
Buna mukabil (75) lira aylıklı 8 hademe, (200) lira ücretli iki şoför kadrosu 
kaldırılmış olup bunların tutarı (12 000) liradır. 
Ücret miktarları az olduğu için hizmetli bulmakta güçlük çekilen bâzı kadrolarla 
aynı kadroda uzun müddet hizmet edenlerin ücretleri birer derece yükseltilmiştir. 
Bunların tu tan (26 400) liradır. 
1956 yılı içinde kadro tutarının onikide beşi nisbetinde verilecek tahsisatı karşıla
mak üzere (95 500) lira eklenmek suretiyle (324 700) lira teklif edilmiştir. 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1955 yılı (D) cetveli 4143 aded olup senelik tutarı (6 277 500) liradır. Bu sene (201) 
kadro ilga edilmiştir. Yıllık tutarı (227 100) liradır. Buna mukabil Zirai Mücadele 
ve Sulama işlerinde kullanılmak üzere 150 kadro ihdas olunmuştur. Senelik tutarı 
(714 600) liradır, 
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Ücreti (E) eetveline dâhil masraf tertiplerinden tediye edilen (625) lira aylık üeretli 
8 aded teknisiyenin vazifesi daimî mahiyet arz etmesi itibariyle (E) cetveli kadro
sundan (D) kadrosuna nakledilmiştir. Bu kadroların yıllık tutarı (22 500) liradır. 
Ziraat işlerinde istihdam olunan 15G lira aylık ücretli işçi aynı ücretle ziraat hizmet
lileri kadrosuna naklolunmuştur. 
Ücret miktarları az olduğu için hizmetli bulmakta güçlük çekilen bâzı kadrolarla 
aynı kadroda uzun müddet hizmet edenlerin bir kısım ücretleri birer derece yük
seltilmiştir. Senelik tutarı (751 200) liradır. 
1956 yılı içinde kadro tutarının on ikide beşi nispetinde verilecek tahsisatı karşı-
lamak üzere (3 141 125) lira eklenmek suretiyle geçen sene bütçesine nazaran 
(2 841 450) lira fazlasiyle (10 679 825) lira teklif olunmuştur. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
1955 (E) cetveli kadroları 1956 malî yılında aynen muhafaza edilmiştir. Yalnız uzun 
seneden beri (300) lira ücret alan şifre steno daktilonun ücretine 50 lira zam yapıl
mıştır. Senelik tutarı (600) liradır. 
1956 yılı içinde kadro tutarının on ikide beşi nispetinde verilecek tahsisatı karşıla
mak üzere (8 000) lira eklenmek suretiyle geçen seneye nazaran (3 950) lir» fazla
siyle (27 200) lira teklif olunmuştur. 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti: 
Vilâyetler «E» cetveli kadrosu aynen muhafaza edildiğinden 1955 yılı bütçesindeki 
tahsisata 1956 yılı içinde verilecek tahsisatı karşılamak üzere kadroların tediye tu
tarının on ikide beş olarak (31 625) lira eklenmek suretiyle geçen yıl bütçesine naza
ran (12 625) lira fazlasiyle (107 525) lira konulmuştur. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunkra yardımcı personelin ücretleri: 
Ecnebi mütehassısların ve tercümanların 1955 yılı bütçesindeki kadroları aynen mu
hafaza edilmiştir. Yalnız (3) aded (1 400) er lira ücretli usta kadrosuna eleman bu
lunamadığından kaldırılmış ve yerine (3) aded 625 lira ücretli teknisiyen kadrosu «D» 
cetveli vilâyetler kısmına eklenmiştir. Bu kadrolarda çalışan yerli tercümanlara 
6211 sayılı Kanun mucibince tahdsat verilmesi icabettiğinden 1956 yılı içinde veri-* 
lecek beş tahsisatı karşılamak üzer^ (29 000) lira ilâve edilmiş bu suretle 1955 yılı 
bütçesine nazaran (21 400) lira noksaniyle (98 600) lira teklif olunmuştur. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar: 
Vilâyetler memurlarının zamma müstahak çocuk adedine göre mevcut tahsisatın kifa
yet etmiyeceği anlaşıldığından, viliyet memurları çocuk zammı maddesine (50 000) 
lira ve vilâyetler memurları doğum yardımı maddesine (15 000) lira zam yapılmıştır 
Faslın diğer maddelerindeki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para, 
mükâfatı: 
1956 yılı içinde 2 memurun lisan imtihanında muvaffak olması ihtimaline binaen 
1955 yılı bütçesinde olduğu gibi (3 000) lira tahsisat konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve müstahdemlere 1956 yılı içinde verilecek tahsisat hariç olmak üzere, maag 
ve ücret tertiplerine konulan tahsisatın % 5,5 hesabedilmek suretiyle (1 381 100) 
lira teklif edilmiştir, 
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Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince vekâlet müsteşarına ayda 175 lira,hesabiyle verilmekte 
olan temsil tahsisatının yıllık tutarıdır. 

Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar : 
4644 sayılı Kanuna bağlı kadroların karşılığıdır. Kadrodaki 75 lira ücretli idare me
muruna ek görev tazminatı verilmesi icabetmediğinden fevkalâde zamla birlikte bir 
yıllık tutarı olan (1 125) lira düşülmek suretiyle (88 520) lira tahsisat konulmuş ve 
faslm 20 nci maddesindeki tahsisat geçen sene olduğu gibi muhafaza edilmiştir. 

Merkez daireleri büro masrafları : 
1955 yılı bütçesindeki tahsisatın kifayet edeceği anlaşıldığından aynen teklif olun
muştur. 

Vilâyetler büro masrafları : 
Gfeçen sene sarfiyatına nazaran bu faslın demirbaş tertibinden (35 000) liranın ta
sarruf edileceği anlaşıldığından bu miktar tenzil edilmek suretiyle fasıl yekûnu 
(471 500) lira olarak teklif olunmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
1955 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Vekâletin inkişaf eden iş hacmma muvazi olarak merkez ile mülhakat arasındaki 
posta muhabere ve telefon muhaveresi artmış olduğundan 1955 yılı bütçesine naza
ran (85 000) lira fazlasiyle (407 500) lira teklif olunmuştur. 

Merkez kira bedeli : 
1954 ve daha evvelki yıllarda Hukuk Müşavirliği ile Neşriyat Müdürlüğü kiralanan 
bir binada vazife görmekte idi. Bu daireler Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünce inşa ettirilmekte olan binaya yerleştirilmeleri mülâhazasiyle 1955 yılı 
bütçesinden (15 000) lira tenzil olunmuş ve tertibin muhafazası maksadiyle (1) lira 
konulmuştur. Mezkûr binanın inşası tamamlanmış olmakla beraber yukarda yazılı 
Vekâlet dairelerini istiap etmediğinden Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü
nün tahtı icarında bulunup tahliye ettiği binaya taşınmıştır. Bu binanın senelik kira 
bedeli (33 500) lira olduğundan bu miktar teklif olunmuştur. 
Vilâyetler kira bedeli : 
Son kira kanuniyle artan kira bedellerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran (50) 
bin lira fazlasiyle (293 000) lira teklif olunmuştur. 

Giyecekler : 
Merkezde çalıştırılan hizmetlilerin elbise ve ayakkabı ihtiyaçları karşılığıdır. 1955 yılı 
bütçesinde olduğu gibi (14 200) lira konmuştur. 

Harcırahlar : 
Daimî vazife harcırahı : 
1955 yılı bütçesinde olduğu gibi (200 000) lira konmuştur. 
Muvakkat vazife harcırahı : 
1955 yılı bütçesindeki ödenek aynen teklif olunmuştur, 
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21 Ziraat işleri muvakkat vazife harem h ı : 

1954 bütçesiyle bu tertibe (1 307 000) lira kabul edilmişti. 6245 sayılı Harcırah Kanu
niyle yevmiyeler bir misli artmış olmasına rağmen geçen sene bu tertibe ancak (127 500) 
lira fazla konulmuştur. Mevzu tahsisat bu sene kâfi gelmemiştir. 1956 yılı içinde daha 
geniş mikyasta mücadeleye girişileceğinden (800 000) lira fazlasiyle (2 254 500) lira 
teklif olunmuştur. 

22 Veteriner işleri muvakkat vazife harcırahı : 
1956 yılı içinde geniş mikyasta suni tohumlama ve merinoslaştırma mevzuu programa 
alınmış ve hayvan hastalıklariyle geniş mikyasta mücadeleye girişilmesi kararlaştırıl
mış olduğundan geçen seneye nazaran (200 000) lira fazlasiyle (1 300 000) lira teklif 
edilmiştir. 

23 Pamuk işleri muvakkat vazife harcırahı : 
6245 sayılı Harcırah Kanuniyle yevmiyeler artırıldığı halde 1955 bütçesinde bu tertibe 
ilâve yapılmamıştır. 1956 yılı içinde pamuk işleri daha geniş olarak ele alınacağından 
ve pamuklara arız olan haşare ile mücadeleye girişileceğinden gecen seneye nazaran 
(10 000) lira fazlasiyle (35 000) lira teklif olunmuştur. 

24 Yayın işleri ve köy etüdleri muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen sene bu tertibe de ilâve yapıl mamıştır;1955 yılı bütçesiyle kabul edilen tahsisa
tın kifayet etmiyeceği anlaşılmış ve 1956 yılında köy etüdlerine daha ziyade vüsat veril
mesi kararlaştırılmış olduğundan 1955 yılı bütçesine nazaran (5 000) lira fazlasiyle 
(10 000) lira konulmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı : 
1955 yılı bütçesinde olduğu gibi (170 000) lira konmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
1955 yılı bütçesine nazaran (20 000) lira noksaniyle (35 000) lira teklif olunmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcirah ve başka masrafları: 
1955 yılı bütçesinde olduğu gibi (255 000) lira konmuştur. 

92 6245 sayılı Harcirah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar (Zi
raat) : 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince teknik ziraat öğretmenlerine maaşları 
nispetinde aylık tazminat verilmektedir. 1955 yılında 56 vilâyete teşmil edilen Teknik 
Ziraat Teşkilâtında maaşı 20 lira ile 50 lira arasında 370 köy teknik ziraat öğretmeni 
mevcuttur. 1956 yılında beş vilâyette daha teknik teşkilât kurulacağında D. ve bir kısım 
vilâyetlerde teşkilât tevsi edileceğinden geçen seneye nazaran (17 500) lira fazlasiyle 
(292 500) lira teklif olunmuştur. 

92A 6245 sayılı Harcirah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar (Ve
teriner) : 
6245 sayılı Harcirah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince hayvan sağlık memurlarına 
maaşları nispetinde aylık tazminat verilmektedir. 
1955 yılı bütçesiyle verilen tahsisat kâfi gelmediğinden maddeler arasında (250 000) 
lira aktarma yapılmıştır. 
1956 yılında mezun olacak hayvan sağlık memurlarının tazminatı da göz önünde tutul
mak suretiyle (275 000) lira fazlasiyle (425 000) lira teklif olunmuştur. 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince satınalınacak vasıtalar avan
sı karşılığı (Ziraat) ; 
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93A 6245 sayılı Harcirah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince satmalmacak vasıtalar avan
sı karşılığı (Veteriner) : 
Vasıta mubayaası için memurlara verilen paralar borç mahiyetinde bulunduğu ve tediye 
tarihini takibeden aydan itibaren bir sene içinde istirdadedildiği cihetle bu tertip büt
çeden çıkarılmıştır. Memurların satın alacağı vasıtalar için lüzumlu para bütçe harici 
avans olarak tediye edilecektir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Hasta memurların tedavisi masrafları eski seneler sarfiyatına göre aynen teklif edilmiş
tir. 

309 Taşıt masrafları : 
Ziraat ve Veteriner hizmetlerinde kullanılan nakil vasıtaları adedi fazlalaşmış ve iş hac
mi da genişlemiş olduğundan bu vasıtaların işletme ve tamir masraflarını karşılamak 
üzere geçen yıl bütçesine nazaran (920 900) lira fazlasiyle (2 758 500) lira teklif olun
muştur. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen sene olduğu gibi (5 000) lira konmuştur. 

416 Okullar umumi masrafları : 
Okulların talebe kadrosunda bir değişiklik olmadığından 1955 yılı bütçesinde olduğu 
gibi (2 915 900) lira konulmuştur. 

417 Zirai savaş umumi masrafları : 
10 Zirai savaş : 

Zirai istihsalimizin yıldan yıla artması dolayısiyle mahsullerimize zarar veren hasar© 
ve hastalıklarla mücadele de genişlemiştir. 1955 yılında Diyarbakır vilâyeti ve havali
sinde süneye karşı uçaklarla ilâç atılmış ve müspet neticeleri görülmüştür. 
1956 yılında mücadele işi daha geniş mikyasta ele alınarak, billassa zeytin güvesi, findik iç 
kurdu, bambul, agrotis ile mücadelo yapılacak ve süneye karşı uçaklarla ilaçlamaya 
devam olunacaktır. *" 
Bütün hastalık ve haşerelere karşı yapılacak mücadele masraflarını karşılamak üzere 
geçen seneye nazaran (3 000 000) lira fazlasiyle (8 000 000) lira konmuştur. 

20 Savaş Enstitü ve istasyonları : 
Ankara, Adana, Elâzığ, Bornova, Samsun ve Sakarya'da mücadele enstitüleri mevcut
tur. 1956 yılında Ankara Mücadele Enstitüsünde ilâç tahlil lâboratuvarı tesis edile
cektir. Diyarbakır'daki süne istasyonu yedi vilâyeti de bölgesine almak üzere mücade
le enstitüsü haline ifrağ olunacak ve bâzı vilâyetlerde geçici istasyonlar kurulacaktır. 
Bu enstitü ve istasyonların umumi masrafları karşılığı olarak (100 000) lira fazla
siyle (230 000) lira teklif olunmuştur. 

30 Fümigatuvarlar masrafları : 
Mersin'de zirai mahsullerle tohumları, pamuk balya çiğitlerini dezenfekte eden bir fü-
migatuvar mevcuttur. Ayrıca (6) seyyar fümigatuvar, (14) aded gazlama odası var
dır. Bunların umumi masrafları karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi (30 000) lira 
konmuştur. 

418 Tarla ziraati, tohum ıslâh, deneme, üretme, çalır ve mera, kauçuk işleri umumi mas
rafları : 
Memleketimizde çiftçilerimizin hayvan yemi, çayır, mera ziraatı çok 'basit usullere in
hisar etmektedir. Hayvancılığımızın kalite bakımından arzu edilen seviyeye ulaştırıl-
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ması için çayır, mera ve yem nebatları projeleri hazırlanmış ve tatbikata başlanmıştır. 
1956 yılı içinde mevcutlara ilâveten (60 000) dekar yoncalık (40 000) dekar korun
galık ve (50 000) dekar numune merası tesis edilecektir. Bu sebeple faslın kırkıncı 
maddesine (425 000) lira eklenmiş diğer madelerdeki tahsisat aynen muhafaza olun
muştur. 

419 10 Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik ve süs nebatları işleri ve kurumları : 
Bağcılık ve meyvecilik işleri (37) müessesenin 1956 yılında (9 905) dekara baliğ ola
cak arazisinin işletilmesi için geçen sene bütçesine nazaran (449 598) lira fazlasiyle 
(1 758 000) lira konmuştur. 

20 Zeytin işleri ve kurumları : 
1528 ve 3573 sayılı kanunlara göre fennî surette zeytinlik yetiştirenlere verilecek ik
ramiye ile yabani zeytinliklerin parselâj, tevzi ve imarına ait muhtelif masraflar kar
şılığı olarak (50 000) lira fazlasiyle (270 000) lira teklif edilmiştir. 

30 3788 ve 5748 sayılı kanunların gerektirdiği çay işleri : 
6133 sayılı Kanunla çay plantasyon sahası (135) bin dekara çıkarılmıştır. Çay işleri
nin çeşitli masraflarını karşılamak üzere geçen sene bütçesine nazaran (226 405) lira 
fazlasiyle (503 000) lira teklif olunmuştur. 

40 Köy fındıklarının ıslahı : 
50 Köylerde kurulacak toplu köy bağ ve meyvelikleri : 

1955 yılı bütçesinde olduğu gibi aynen teklif olunmuştur. 

420 10 îpekböcekçilik işleri ve kurumları : 
1955 yılı tahsisatı kâfi gelecektir. 

20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri ve kurumları : 
Memleketimizin mühim bir servetj. olan tavuklarımızın ıslahı için çalışmalara devanı 
olunacaktır. Mevcud müesseselere ilâveten Antalya, Diyarbakır, Niğde, Sakarya, Ça
nakkale, ve Gazianteb'te ehli hayvanlar istasyonları açılmış ve damızlık tavuk mev
cudu (20) binden (25 500) e çıkarılmıştır. 
Arıcılığın inkişafı sahasındaki faaliyete de hız verilmiştir. Gerek arıcılık ve gerekse 
tavukçuluk mevzuunda 1956 yılı zarfında yapılacak işlerin her türlü masraflarmı 
karşılamak üzere (226 000) lira fazlasiyle (446 000) lira teklif olunmuştur. 

422 Pamuk işleri umumi masrafları : 
Adana, Nazilli zirai araştırma enstitüleriyle Malatya, Manisa ve Yalova'daki pamuk 
deneme ve üretme çiftliklerinde pamuk ve pamukla münavebeye giren diğer bitkile
rin yetiştirme ve sulama ve sair masrafları için 1955 yılı bütçesine nazaran (40 000) 
lira fazlasiyle (180 000) lira konulmuştur. 

423 Tohum temizleme evleri ve makine işleri umumi masrafları : 
1956 yılında 1 225 selektör faaliyet halinde bulunacaktır. Bu selektörlerin işletme 
masraflariyle tohum temizleme evleri, depo ve atelyelerin bakım, idare ve sair mas
raflarını karşılamak üzere geçen yıl bütçesine nazaran (200 000) lira fazlasiyle 
(1 100 000) lira teklif olunmuştur. 

424 10 Veteriner savaş umumi masrafları; 
Ruam, şarbon ve tüberküloz gibi insanlara da sâri hastalıklarla şap, kuduz, uyuz gi
bi hayvanlar için tehlikeli hastalıklarla geniş mikyasta mücadele yapılacağından 
(200 000) lira fazlasiyle (500 000) lira teklif edilmiştir. 
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Veteriner sağlık kurumları : 
Hayvan hastalıkları ve ilâçları mevzuunda çalışan aşı ve serum hazırlayan, tedavi 
yapan dört enstitü, bir aşı istihsal müessesesi, beş lâboratuvar, dört istasyon ve (16) 
hastane ile dispanser mevcuttur. 
i956 yılı içinde Elâzığ Bakteriyoloji Enstitüsü ve Lalahan Zootekni Araştırma Ensti
tüsü faaliyete geçecektir. Bütün bu sağlık müesseselerinin umumi masraflarını karşı
lamak üzere 1955 yılı bütçesine nazaran (349 130) lira fazlasiyle (1 073 000) lira ko
nulmuştur. 
Hayvan tazminatı : 
Ruam, şarbon, tüberküloz, bank ve karaciğer ağrısı görülerek itlaf edilecek hayvan
ların sahiplerine kanunu mucibince tazminat verilmesi lâzımgelmektedir. 1956 yılın
da bu hastalıklarla daha geniş sahada mücadele edileceğinden 1955 bütçesine naza
ran (360 000) lira fazlasiyle (810 000) lira konulmuştur. 
Veteriner malzeme ambarı : 
İlâçların memleketin muhtelif bölgelerine nakli ve bunların iyi bir şekilde ambalaj
lanması ve muhafazası masraflarını karşılamak üzere (20 000) lira fazlasiyle 
(80 000) lira konmuştur. 

Aygır depoları : 
Memleket at neslinin ıslahı yüksek evsafta damızlık aygırlara sahibolmakla müm
kündür. Bunun için mevcudu on sekizi bulan aygır depolarının tevsii ve yenilerinin 
tesisi zaruri görülmektedir. Atçılık Kongresinde damızlıkların (2 500) e çıkarılması 
kararlaştırılmıştır. Bu kararın birkaç sene zarfında tahakkuku plâna alınmıştır. 1956 
yılında yeniden satmalmacaklarla damızlık aygır miktarı (1 350) ye baliğ olacaktır. 
Bu damızlıkların bakım masrafları karşılığı olarak 1955 yılı bütçesine nazaran 
(300 000) lira fazlasiyle (1 500 000) lira konmuştur. 
Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağılları ; 
Sığır ıslah, yetiştirme î§leri ve kurumları : 
1955 yılı tahsisatının yedi aylık sarfiyata göre kâfi geleceği anlaşılmaktadır. 
Suni tohumlama : 
38 aded tohumlama istasyonları mas raf lariyle (130) baş suni tohumlama boğasının ve 
(300) baş suni tohumlama koçunun iaşe ve bakım masrafları olarak (100 000) lira 
fazlasiyle (300 000) lira teklif edilmiştir. 
thsa ve organizasyon : 
1955 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Merinos işleri umumi masrafları : 
Yerli mensucat sanayiimizin muhtacolduğu merinos yapağısını memleket dâhilinden 
temin etmek ve bu suretle büyük döviz tasarrufu sağlamak amaciyle yerli koyunları
mızın merinoslaştırılması programa alınmış ve çalışmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın 
müsmir bir gekilde devam ve intacı için 1955 yılı bütçesine nazaran (627 600) lira faz
lasiyle (707 600) lira teklif olunmuştur. 

Küçük su ve arteziyen işleri : 
Memleket ziraatinin inkişafı bakımından sulama tatbikat grupları tarafından çiftçi 
talalarmda örnek mahiyetinde olarak yapılmakta olan sulama gösterilerine 1956 yılın
da daha. geniş mikyasta devam olunması plâna alınmıştır. Aynı şekilde küçük su ve 
arteziyen işlerine de vüsat verilecektir. 1956 yılı içinde bir kısım vilâyetlerde sulama 



mevzuları etüd edilecektir. Bu işlerin umumi masrafları karşılığı olarak 1955 yılı büt
çesine nazaran (1 000 000) lira fazlasiyle (1 865 000) lira teklif olunmuştur. 

20 Sulama İstasyonları : 
30 Kimyevî gübre denemeleri teşmili : 

Mevcut (4) aded sulu ziraat deneme istasyonuna ilâveten 1956 yılında (2) istasyon 
kurulacaktır. Bu istasyonların her türlü masraflarını karşılamak üzere (50) bin lira 
fazlasiyle (550 000) lira konmuştur. 

40 Toprak etüd ve tahlilleri : 
1955 yılı bütçesindeki tahsisatın kifayet edeceği anlaşıldığından aynen teklif olun
muştur. 

Kimyevî madd&, ecza ve ilâçlar : 
Türk köylüsünün zirai inkişafını temin etmek maksadiyle ziraat yapılan toprakların 
muhtelif bakımlardan etüd ve tahlillerinin yapılması her bakımdan faydalı görüldü
ğünden daha çok etüd ve tahlil yapılmak üzere (40 000) lira fazlasiyle (50 000) 
lira teklif olunmuştur. 

10 Ziraat işleri : 
Mahsullerimize arız olan çeşitli hastalık ve haşerelerle 1956 yılında geniş sahada mü
cadeleye girişileceğinden, mücadele tahsisatı (3 000 000) lira artırılmıştır. Mücadele
de kullanılacak kimyevî madde ve ilâçlara ihtiyaç o nispette artacağından 1955 yılı 
bütçesine nazaran (3 000 000) lira fazlasiyle (6 850 000) lira konulmuştur. 

20 Veteriner işleri : 
Hayvan1 hastalıklariyle mücadele genişletileceğinden mücadele masraflarına muvazi 
olarak mücadeleye lüzumlu ecza ve ilâç mubayaası için geçen yıl tahsisatına (210 000) 
lira ilâvesiyle (761 500) lira teklif olunmuştur. 

30 Yayın işleri : 
1956 yılında memleketin muhtelif bölgelerindeki mahsullerin filimleri alınacağından 
(1 220) lira fazlasiyle (2 000) lira teklif olunmuştur. 

At yarışları ikramiyesi : 
At neslinin ıslahı maksadiyle memleketin bâzı bölgelerinde yapılacak yarışlarda ka
zanan at sahiplerine ödenmek üzere geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar: 
Veteriner ve Ziraat fakültelerinde 1956 yılında okuyacak öğrencilere verilecek burs 
larla üniversite harçları karşılığı olarak bilhesap konulmuştur. 
(290 500) lira fazlalık Ziraat ve Veteriner fakültelerine alınacak (225) ve Ege Üni 
versitesi Ziraat fakültesine 1955 ve 1956 yıllarında alınacak (150) öğrencinin bur;s 
ve üniversite harcı karşılığıdır. 

Yayın masrafları: 
1955 yılı bütçesindeki tahsisat ayne;ı teklif olunmuştur. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin hareirah-
lariyle başka her çeşit masraflar: 
4489 sayılı Kanun gereğince görgü, bilgi ve ihtisaslarım artırmak maksadiyle yabancı 
memleketlerde (16) memurumuz bulunmaktadır. Bunlardan beşi 1956 malî yılı içinde 
yurda dönecek ve (191) memur gönderilecektir. Bu memurların hareirah ve diğer 
masrafları karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi (214 250) lira konmuştur. 
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20 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin hareirah 
ve masrafları: 
Amerika Teknik Yardım Anlaşması mucibince her sene Amerika'y a Vekâletimizden 
eleman gönderilmektedir. 1955 yılında (40) idareci (46) teknisiyen gönderilmiştir, 
Bunlardan (35) i 1956 yılında memlekete dönecek, buna mukabil (55) teknisiyen ve 
(40) idareci gönderilecektir. 
Bunların gidiş ve dönüş harcırah ve masrafları olarak (261 000) lira fazlasiyle 
(510 000) lira teklif olunmuştur. 

453 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına katılma payı olarak 1953, 1954 yıllan 
için umumi heyet karariyle tefrik edilen hissemiz 1955 malî yılı içinde ödendiğinden 
(37 381) lira noksaniyle (144 526) lira teklif olunmuştur. Üyesi bulunduğumu! ku
rum ve derneklere taahhüdettiğimiz katılma payı aşağıda gösterilmiştir. 

Milletlerarası Pamuk İstişare Komtiesi 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
Paris Enternational (Epizooties) Teşkilâtına 
Londra Milletlerarası Veteriner Kongresine 
Roma Şap Komisyonuna 
Madrid Milletlerarası Zootekni Federasyonuna 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin hareirah ve masrafları : 
1955 yılı tahsisatı kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 

30 Türkiye'de yapılacak milletlerarası teknik toplantılar ve açılacak yetiştirme merkezleri 
umumi masrafları : 
1955 yılı tahsisatı kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 

457 tç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları : 
Vekâlet memurlarının yetiştirilmesi ve teknik mahiyetteki işlerin görüşülerek memle
ket ihtiyaçlarına uygun kararlara varılması maksadiyle tertiplenecek toplantıların mas
rafları karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi (142 000) lira konmuştur. 

458 Fuar, sergi ve teşvik ikramiyeleri : 
1955 yılı bütçesindeki tahsisat kâfi geleceğinden aynen teklif olunmuştur. 

476 Kurs umumi masrafları : 
Geçen yıllar sarfiyat seyrine göre 1955 yılı tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından 
aynen teklif olunmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
1955 yırj bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

502 Eski yıllar borçları : 
1955 yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Türk parası mukabili 
Lira 

7 063 
127 463 

1 372 
1 500 
4 230 
2 898 

144 528 
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904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğine* özel idare
lere yapılacak yardımlar : 
1955 yılı bütçesinde olduğu gibi (175 000) lira konmuştur. 

Yapı onarım ve küçük yapılar : 
Ziraat ve Veteriner işleri müesseselerinin küçük yapı ve yapı tamir masraflarını 
karşılamak üzere (216 175) lira noksaniyle (1 050 000) lira teklif olunmuştur. 

Makina, alet ve malzemeler onarımı : 
Teşkilâttaki ziraî alet ve makineleri tamir masrafları olarak 1955 yıh bütçesine 
nazaran (194 000) lira noksaniyle (522 000) lira konmuştur. 

İstimlâkler : 
1955 yılı tahsisatı kâfi gelecektir. 

Satmalınacak makine, alet ve malzemeler : 
Ziraat işleri ve kurumları : 
Zirai kalkınmamızın süratle tahakkuk ettirilebilmesi için Ziraat İşleri Umum Müdürlü
ğü teşkilât ve müesseselerine yeniden alınmasına lüzum görülen alet ve makinelerin 
mubayaa bedellerine karşılık olmak üzere (1 000 940) lira fazlasiyle (4 415 000) lira 
teklif olunmuştur. 
Veteriner işleri ve kurumları : 
Veteriner müessese ve teşkilâtının 1956 yılı ihtiyacı bulunan makine, alet ve gereçle
rin satmalma bedelleri olarak geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Yayın işleri ; 
Göz ve kulak eğitim malzemesi satmalmmak üzere (2 600) lira fazlasiyle (10 000) li
ra konmuştur. 
Pamuk işleri ve kurumlan : 
Islah ve deneme işleri için lüzumlu makine ve aletlerle dört pamuk selektörünün mu* 
bayaası için (21 000) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif olunmuştur. 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Ka
nun gereğince verilecek vasıta ve malzemeler : 
1956 yılında Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun olacak (491) 
öğrenciye 4486 sayılı Kanun gereğince verilmesi iktiza eden yardım malzemesi karşı
lığı olarak beherine (300) lira hesabiyle (147 300) lira konmuştur. 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi gereğince yapılacak ödemeler : 
Çiftçilere dağıtılmakta olan tohumlukların bedeli olup 5254 sayılı Kanununun 10 
ncu maddesi gereğince Ziraat Bankasına ödenecek borç karşılığı olarak 1955 yılı büt
çesine nazaran (4 467 253) lira fazlasiyle (9 757 880) lira konmuştur. 
3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi ve 5748 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak ödemeler : 
Karadeniz Bölgesinde tesis edilmekte olan çaylık sahalar için müstahsülara yrpılmış 
olan ikrazata karşılık Ziraat Bankasına ödenmek üzere 1955 bütçesine nazaran 
(788 682) lira noksaniyle (1 000 000) lira konmuştur. 
5389 sayılı Kanun gereğince çıkan !an tahviller için yapılacak Ödemeleı 
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773 Döner sermaye : 
5389 sayılı Kanım gereğince Ziraat Bankasınca çıkarılmakta olan tahvil masraflar. 
karşılığı olmak üzere (3 250 880) lira konmuştur. 
1955 yılı bütçesino nazaran (700 000) lira noksaniyle (2 175 000) lira teklif olun
muştur. 

741 26 Yapı işleri ve esaslı onarmalar (Nafıa Vekâleti Bütçesine) : 
İstenilen tahsisat ile müesseselerde yapılacak inşaat işleri aşağıda gösterilmiştir. 

İnşaat yeri 

Samsun 

Eskişehir 

Antalya 
Rize 

Gazianteb 

Bursa 
Bursa 

Beydere 
Adana 

Çayırova 

Çayırova 

Alata 

Gökhöyük 
• 

Eskişehir 
İğdır 
Pasinler 
Kelkit 
Ankara 

Elâzığ 
Etlik 

Etlik 
Balıkesir 
Amasya 
Marag 

İnşaatın cinsi 

Tohum ıslah istasyonu mısır ku
rutma tesisi 

» » » » 
İdare binası onarımı ve kat ilâve
si için 
Kauçuk istasyonu idare binası 
Bahçe kültürleri istasyonu lâbo-
ratuvar binası 
Zirai Araştırma Enstitüsü Fümi-
gatuvar binası 
Konserve fabrikası tesisleri 
Bölger Ziraat Okulu Süthane bi
nası ikmali 
Teknik Ziraat Okulu inek ahırı 
Bölge Ziraat Okulu sınıf yatak
hane 
Teknik B ar çıv anlık Okulu kış 
paviyonu 
Teknik Bahçıvanlık Okulu ser bi
nası 
Teknik Bahçıvanlık Okulu iki 
aded ikili lojman 
Teknik Ziraat Okulu revir binası 
inşaatı 
Ziraat teknisyenlik dairesi 

» » .» 
» » » 
» » ,» 

Toprak ve Gübre Araştırma Ens
titüsü lâboratuvarı 
Üçlü lojman 
Bakteriyoloji enstitüsü ikili loj
man 
Malzeme deposu tekli lojman 
Hayvan dispanseri 

» » 
» » 

Dairesi 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
v » 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
• » 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
Veteriner İşleri U. 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Md. 

> 
> 
!» 
'» 
» 

» 
» 

» 
» 

> 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
lüğü 

» 
» 
» 
> 
» 
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İnşaat yeri inşaatın cinsi Dairesi 

Lalahan 
Lalahan 
istanbul 
Nazilli 

Adana 

Manisa 

Eskişehir 

Yalova 

Lalahan Okulu ikmal inşası 
Şap lâboratuvarı 
Suni tohumlama lâboratuvarı 
Bölge Ziraat Araştırma Enstitü
sü lâboratuvar binası 
Bölge Ziraat Araştırma Enstitü
sü hangar ve garaj 
Pamuk Deneme ve Üretme Çift
liği hangar ve garaj 
Pamuk Deneme ve Üretme Çift
liği hangar ve garaj 
Deneme ve Üretme Çiftliği han
gar ve garaj 

Veteriner işleri U. Md. lüğü 

Pamuk işleri Müdürlüğü 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar (Maliye Vekâleti bütçesine) : 
Ziraat ve veteriner işleri teşkilât ve müesseselerinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı va
sıtaların satınalmması için (959 750) lira teklif olunmuştur. 

Satmalmacak 
vasıtanın cinsi Adedi 

Kamyon 
Jeep 
Jeep pikap 
Motosiklet 

Jeep 
Jeep pikap 
Jeep Station Vagon 

20 1 
30 l Ziraat işleri Umum Müdürlüğü 
32 | 
10 J 

5 l Veteriner işleri Umum Müdürlüğü 
8J 

112 
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ÇALIŞMA VEKÂLETİ 

Çalışma Vekâletinin 1956 malî yılı bütçesi 3 772 715 lira olarak tanzim edilmiştir. Plizmetlerin 
mahiyetine göre teklif edilen tahsisatların mucip sebepleri, tertipleri itibariyle aşağıda arz olun
muştur. 

F . M. 

101 Vekil tahsisatı: 
20 . 2 . 1955 tarihli ve '6480 sayılı Kanun gereğince Vekile ayda (1 000) ner liradan 
verilecek olan makam tahsisatının bir yıllık tutarıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı: 
Vekâletin merkez kuruluşunu teşkil eden (95) aded kadronun bir yıllık maaş tutarı 
(436 200) liradır. Buna kanunu gereğince verilecek tahsisata ödenmek üzere (181 750) 
liranın ilâvesi suretiyle (617 950) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı: 
Vekâletin vilâyetler kuruluşunu teşkil eden (257) aded kadronun yıllık maaş tu tan 
(960 900) liradır. Buna kanunu gereğince verilecek tahsisata ödenmek üzere 
(400 375) liranın ilâvesi suretiyle (1 361 275) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı: 
Halen açık aylığı alan memur bulunmaması dolayısiyle bir lira konulmuştur. 

22 Vilâyet 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 ücretleri tutarı olarak geçen yıl
dan (12 600) lira fazlası ile (87 000) lira teklif edilmiştir. Bu fazlalık 41 hizmetliye bu 
yıl bir derece zam yapılmasından ileri gelmiş ve buna, kanunu gereğince verilecek tah
sisata ödenmek üzere (36 250) liranın ilâvesi suretiyle ücret tutarı (123 250) liraya 
baliğ olmuştur. 

12 Vilâyetin hizmetlileri ücreti : 
65 aded vilâyet hizmetlileri kadrosunun bir yıllık ücretleri tutarı olarak, bu yıl her 
birine birer derece zam yapılmasından dolayı, geçen yıldan (19 500) lira fazlası ile 
(112 200) lira teklif edilmiştir. Bun,, kanunu gereğince verilecek tahsisata ödenmek 
üzere (46 750) liranın ilâvesi suretiyle ücret tutarı (158 950) liraya baliğ olmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Vekâlet ve Vekâlete bağlı kurumların memurlarını yetiştirmek üzere kurulan ve Mil
letlerarası çalışma teşkilâtının mütehassıs ve gerekli tedrisat malzemesi temini sure
tiyle teknik yardım çerçevesi dahilinde yardım ve müzaharet ettiği Çalışma Enstitü
sünün idareci, asistan, sekreter, büro memurları ve daktilo ve odacı gibi Türk perso
nel kadrosunun bir yıllık ücretleri karşılığı olarak kanunu gereğince verilecek tah
sisatlarda dâhil geçen yıldan (103 375) lira fazlasiyle (220 000) lira konulmuştur. 
Fazlalık ilk tedris senesi olan geçen yıl alman (400) lira ücretli 3 aded öğretmen 
kadrosunun bu yıl (9) a ve buna muvazi olarak (625) lira ücretli 3 aded tercüman -
mütercim kadrosunun (5) e ve Steno - Daktilo kadrosunun da ikiden üçe çıkarılma
sından ve ayrıca tesis edilmekte olan zehirlenme ve tahlil lâboratuvarı için iki opera
tör, bir lâboratuvarcı ve bir desinatör kadrosu ilâvesi zaruretinden ileri gelmiştir, 
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11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yıldan (1 000) lira fazlasiyle (12 000) lira teklif edilmiştir. Halen 95 çocuk 
için zam verilmekte olup bunun bir yıllık tutarı (11 400) liradır. 1956 yılında doğa* 
cak çocuklar için ödenecek zamla birlikte (12 000) liraya ihtiyaç vardır. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın sarfiyat seyrine göre kâfi geldiği görülen (32 000) lira bu yılda aynen 
teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
22 Vilâyetler memurları doğum » : 
31 Merkez memurları ölüm » : 
32 Vilâyetler memurları ölüm » : 

Geçen yılların sarfiyatına göre kâfi geldiği görülen 1955 yılı tahsisatları aynen ko
nulmuştur. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince Erzurum Bölgesindeki 4 memur için geçen yıl olduğu gibi 
(540) lira teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarına konulan tahsisatın % 5,5 üzerinden hesaplanarak (87 797) 
lira konulmuştur. 

Temsil tahsisatı : 
Kanunu gereğince vekâlet müsteşarının bir yıllık tahsisatıdır. 

10 Merkez kırtasiye : 
Vekâletin hizmet ve iş hacminin son yıllarda artmış olması muhabere ve dolayısiyle 
kırtasiye ihtiyacını artırmış olmasına rağmen geçen yıl tahsisatı (4 000) lira aynen tek
lif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme : 
Geçen yıl yeni ve daha geniş bir binaya taşman vekâletin döşeme ihtiyacının bir kısmı 
1955 yılı tahsisatiyle temin edilmiş ise de bir kısmının temini mümkün olamamıştır. 
Bu sebeple bu yıl teklif edilen ve geçen yılın aynı bulunan (10 000) lira geri kalan 
döşeme ihtiyacının teminine, gerekli tamirlere sarf edilecektir. 

30 Merkez demirbaş : 
Yazı, hesap ve cetdvel makinalan, dosya dolabı ve sair demirbaş eşyanın satraalraması 
ve mevcutlarının tamiri için geçen yıl tahsisatının aynı olan (10 000) lira konul
muştur. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Sarfiyat seyrine göre geçen yıldan (500) lira noksanı ile (4 000) lira teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 
60 Merkez ısıtma : 

Makam arabası garajının aydınlatma masrafı için (200) liraı ısıtma masrafı için de 
(200) lira konulmuştur. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
21. Bölge Müdürlüğünün kırtasiye ihtiyacı için sarfiyat seyrine gör© geçen ylm aynı 
olan (7 000) lira teklif olunmuştur. 
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20 Vilâyetler döşeme : 
21. Bölge Müdürlüğünün hizmetin zaruri kıldığı döşeme eşyasının mühim bir kısmı 
miadını doldurarak kullanılmaz hale gelmiştir. Bunların yenilenmesi zarureti karşısın
da âzami tasarruf mülâhazası ile geçen yıl tahsisatı olan (9 000) liraya zam yapılmış
tır. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
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 satmalmması ve ayrıca 
bir kısım bölge müdürlüklerinde mevcudolmıyan yangın söndürme cihazlarının muba
yaası için geçen 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 ve sair çeşitli hizmetlerini karşılayan bu tertibe geçen yıldan 
(3 000) lira fazlası ile (8 000) lira konulmuştur. Bu fazlalığın sebebi; iş yerlerinin art
ması neticesi hakem kurullarının çoğalan kararlarının ilânı dolayısiyle ilân miktarı
nın artması ve ayrıca da ilân tarifelerinde değişiklik yapılmış olmasıdır.-

50 Vilâyetler aydınlatma : 
21. Bölge Çalışma Müdürlüğünün elektrik cereyan bedeli ihtiyacını karşılıyacak 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 aynen 
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 posta ve telgraf muhaberatına da tesirini gös
terdiğinden sarfiyat seyrine p'öre ve posta ve telgraf tarifelerindeki değişiklik sebe
biyle geçen yıldan (2 000) lira fazlası ile (8 000) lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri • 
Yukardaki tertiplerde arz edilen sebepler dolayısiyle (3 000) lira fazlası ile (16 000) 
lira konulmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Yukarda arz edilen sebepler telefon muhaberatını çoğalttığı gibi telefon tarifelerin
de değişiklik yapılması geçen yıldan (3 000) lira fazlasiyle (15 000) lira konalması-
nı icabettirmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
îş hayatının inkişafı ve iş ihtilâflarının âzami süratle halli zarureti telefon muhabe
ratını çoğalttığı gibi bâzı vilâyetler telefonlarının otomatik hale getirilmesi ve tele
fon tarifelerindeki değişiklik sebepleriyle geçen yıldan (2 500) lira fazlasiyle 
(12 500) lira teklif edilmiştir. 
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305 11 Merkez kira : 
Vekâlet merkez teşkilâtının işgalindeki binanın kirası ile makam otomobilinin garaj 
kirası olarak mukaveleleri gereğince (42 100) lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler kira : 
21 nci Bölge Çalışma Müdürlüğünden kira ile tutulan binalarda çalışan 19 unun mu
kavelesi gereğince kira bedelleri karşılığı olarak (74 550) lira konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
Odacı, dağıtıcı, şotör ve elektrikçi olarak merkezde mevcut 26 hizmetliye alınacak 
elbise ve ayakkabı ile bu yıl miadını doldurmuş bulunan paltolarının yenisi verilmek 
üzere (7 000) lira teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Kâfi geldiği görülen geçen yıl tahsisatı (17 500) lira aynen konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Bu yıl, âzami tasarrufla idare edilmek üzere geçen yıldan (15 000) lira noksaniyle 
(45 000) lira konulmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı : 
.16 vekâlet müfettişi ile 113 iş müfettişinin teftiş yollukları ile aile yolluklarına öden
mekte olan bu tahsisat (280 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

42 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek vekâlet müfettişlerinin harcırahı : 
1955 Temmuz ayı ortasında tetkikat için Avrupa'ya gönderilen ve 1956 yılı Temmuzu 
ortalarında yurda dönecek olan bir müfettiş ile bu yıl sonlarına doğru Avrupa'ya gön
derilecek diğer bir müfettişin yevmiye ve dönüş yol paraları için (21 000) lira konul
muştur. 

308 11 Merkez tedavi masrafları ve harcırahları : 
Sarfiyat seyrine nazaran kâfi geldiği görülen (2 000) lira bu yılda aynen konulmuş
tur. 

12 Vilâyetler tedavi masraf ve harcırahları : 
Geçen yılların sarfiyatına göre 1955 yılının aynı olarak (3 000) lira konulmuştur. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
12 Vekâlet otomobil onarma masrafları: 

Kâfi geldiği görülen geçen yıl tahsisatları olan ikişer bin lira aynen konulmuştur. 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 

Müessese adedi fazla ve dağınık bulunan 3 Bölge Çalışma Müdürlüğü emrinde çalı
şan üç taşıdın işletme masrafı için (1 500) liradan (4 500) ve onarma masrafı için de 
(500) liradan (1 500) lira tahsisat konulmuştur. 

403 Temsil masrafları : 
Vekâlet makamının temsilî masraflarını karşılamak üzere (6 000) lira konulmuştur. 

408 10 iş ihtilâfları hakem kurullarına katılacaklara ödenecek huzur ücret ve harcırahları : 
î ş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 6298 sayılı Kanunla îş İhtilâfları Yüksek 
Hakem Kurulu ile vilâyetler hakem kurullarının teşekkül sureti değiştirilmiş ve âza 
adedi artmış bulunduğundan bu kurulların başkan, üye ve raportörlerine ödenecek 
huzur ücretleri için geçen yılın aynı olan (50 000) lira konulmuştur. 
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3008, 6253 re 0379 sayılı kanunlar gereğinee asgari ücret komisyonlarına katılacak 
memur olmıyan azaların huzur ücretleri ve yol masrafları ile memur azaların harcı
rahları : 
Eski yıllar sarfiyatına göre kâfi geleceği anlaşılan geçen yıl tahsisatı (1 600) Ura 
bu yıl da aynen teklif edilmiştir, 

Çalışma Enstitüsü umumi masrafları: 
Vekâletin ve vekâlete bağlı kurumların memurlarını yetiştirecek olan Çalışma EnstU 
tüsüne Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, mütehassıs ve gerekli tedrisat malzemesi temin 
etmek suretiyle teknik yardım çerçevesi dâhilinde yardım ve müzaheret etmektedir. 
Yardım teminine mütaallik olarak yapıacak masrafların mahallî para ile ödenmesi 
mümkün olan kısmını veya ek anlaşmalardan her hangi biri ile tesbidolunan kısmını 
vekâlet deruhde edeceğinden enstitünün kira, tenvir, teshin, kırtasiye, döşeme, demir
baş vesair lüzumlu ihtiyaçları ile ecnebi mütehassısların ve Türk personelinin yolluk
ları, enstitüye celbedileceklerin yollukları ve kurs yevmiyeleri için (165 000) lira ko
nulmuştur. 

5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak işveren ve 
işçi temsilcilerine verilecek tahsisat : 
Yürürlüğe giren 6379 sayılı Deniz İş Kanunu, deniz adamları ile iş verenler arasın
daki hak iddiasından doğan ihtilâfların hallini, bağlama limanlarındaki iş mahkemele
rine tevdi ettiğinden istanbul, İzmir, Samsun, Zonguldak gibi mühim bağlama li
manlarındaki iş mahkemelerinin işlerini çoğaltmış ve malî yılın altıncı ayında tahsisa
tın s / 3 si sarf edilmiştir. Diğer taraftan, İş Mahkemeleri Kanununda lüzumlu değişik
likler yapan tasarı Büyük Meclise sunulmuştur. Kanuniyet kesbetmesi halinde tat
bik sahası çok genişliyeceğinden (35 000) lira tahsisat teklifi lâzımgelmiştir. 

Satmalma ve abone : 
Vekâleti ilgilendiren meslekî ve hukuki yerli ve yabancı eserlerle mecmua ve gazetelerin 
satınalınması için (4 000) lira konulmuştur. 
Başka her çeşit masraflar : 
(Çalışma Vekâleti Dergisi) adiyle 3 ayda bir neşredilen mecmuanın baskı, kâğıt, karton 
masrafları ve yazı ücretleri ile âzası bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
yıllık raporlarının tercüme, tabı ve neşri ve Vekâletçe yapılacak tamimlerin kâğıt veya 
sair masrafları karşılığı olarak bu tertibe geçen yılın aynı olan (10 000) lira konul
muştur. 

4469 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahlariy-
le başka her çeşit masrafları : 
Yevmiyeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından verilmek suretiyle gönderüeesk 
memurların gidiş yolluklarını karşılamak üzere geçen yılın aynı olan (4 000) lira ko
nulmuştur. 

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Bürosunun 1956 yılı bütçesine katılma pa
yımız olan (50 342,80) dolar mukabili olan (142 500) lira konulmuştur. 
Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının üyesi bulunmak sıfatiyle bu teşkilâtın her yıl topla
nan Genel Kuruluna en az iki hükümet bir işçi ve bir işveren delegesiyle katılmak 
mecburiyetindeyiz. Ayrıca Avrupa Konseyinin ihtisas toplantılarına iştirak etmemi? 
dolayısıyla (21 000) lira teklif edilmiştir. 
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22 Milletlerarası Çalışma Konseyi âzalığınm harcırah ve masrafları : 
Konseyin daimî âzalığma seçilmiş bulunduğumuzdan yılda 3 defa toplantıya iştirak 
edecek âzanm yolluk ve masrafları için (8 000) lira teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Malî yılın hitamından sonra tahakkuk edecek borçları karşılıyacak olan bu bölüme 
geçen yılın aynı olan (1 000) lira konulmuştur. 

1951-1954 yılları borçları 
Bu yıllardan tahakkuk etmiş borçlara ödenmek üzere (1 200) lira konulmuştur. 

4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince iş ve İşçi Bulma 
Kurumuna yardım : 
4837 sayılı îş ve îşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 
ncü maddesi gereğince her yıl vekâlet bütçesine konulacak tahsisatla mezkûr Kuru
ma yardım yapılması hükme bağlanmıştır. Geçen yıl (50 000) lira miktarındaki 
yardım müstesna, 1950 yılından beri bütçe mülâhazasiyle bu yardım yapılmamıştır. 
Kurumun son yıllarda bilhassa îşçi Barındırma Yurtları sahasında giriştiği nıüsbet 
ve geniş faaliyet yardım yapılmasını zaruri kıldığından bu yıl da (50 000) lira teklif 
edilmiştir, 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Vekil tahsisatı : 
Bir yıllık tahsisatın tutarı konulmuştur. 

11 Merkez memurları maaşı : 
Teşkilât Kanununa göre merkez memurları 154 adeddir. Bunlardan 24 adedi L cetveli
ne dâhildir. Fiilî kadro olan 180 memurun bir yıllık maaşları tutarı 627 600 liradır. Bu 
miktara 4598 sayılı Kanun mucibince bulundukları derecede bir ve iki üst maaş alan me
murların terfi farkları 41 400 lira. 6211 savılı Kanun mucibince verilecek tahsisat kar-
şılığı için de 261 500 lira ilâve edilmek suretiyle 930 500 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Teşkilât Kanununa göre vilâyetler memurları kadro adedi 247 dir. 1955 L cetveline dâ
hil bulunan 22 kadro 1956 da bu cetvelde bırakılmıştır. Fiilî kadro olan 225 memurun 
bir yıllık maaşları tutarı 801 600 liradır. Bu miktara halen bulundukları derecede 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bir ve iki üst derece maaş alanların maaş fark
ları karşılığı 71 100 lira. 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisat karşılığı için de 
(334 000) lira ilâve edilmek suretiyle 1 206 700 liralık tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Bu tertibe geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Geçen yıla nazaran 2 000 lira noksan konulmuştur. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
75 - 350 lira ücret alan müstahdemlere birer üst derece verilmek suretiyle teklif edilen 
kadroların bir yıllık tutarı 160 800 liradır. Bu miktara 6211 sayılı Kanun mucibince ve
rilecek tahsisat karşılığı olarak (67 000) liranın ilâvesiyle 227 800 lira konulmuştur. 
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12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti: 
1955 kadro adedinde bir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut müstahdemlerden 75 - 350 
lira ücret alanlara birer üst derece ücreti verilmesini sağlamak üzere tanzim edilen 
kadronun bir yıllık tutarı 897 000 liradır. Bu miktara; 6211 sayılı Kanun mucibince 
verilmesi icabeden tahsisatı karşılamak üzere (356 750) lira zammedilmek suretiyle 
1 253 750 lira konulmuştur. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti: 
Halen sivil havacılık dairesi emrinde bir ingilizce mütercimi bulunmaktadır. Bu 
kadronun 1956 malî yılı içinde de devamı zaruri bulunduğundan, '6211 sayılı Kanun 
mucibince verilecek tahsisat da dâhil edilmek suretiyle 10 625 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti: 
Maddenin muhafazası için geçen seneki gibi 1 lira tahsisat konulmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı: 
Halihazır duruma göre merkez memurlarına 133 çocuk için ayda 1 330 lira sarfiyat 
yapılmaktadır. Bunun senelik tutarı 15 960 lira ise de, boş kalan kadroların zamanla 
doldurulması ve 1956 yılında vâki olacak doğumlar da nazarı itibara alınarak geçen 
yıl tahsisatının aynen konulması icabetmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı: 
15 . 8 . 1955 tarihine kadar vilâyetlere 24 000 liralık tahsisat gönderilmiş olması, 
boş olan kadroların zamanla doldurulması ve 1956 yılında vâki olacak doğumlar da 
nazarı itibara alınarak geçen yıl tahsisatının aynen konulması uygun görülmüştür. 

21 Merkez memurları doğum yardımı. 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
31 Merkez memurları ölüm yardımı: 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 

Bu tertiplere geçen yıl tahsisatları aynen konulmuştur. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Faslın muhafazası için geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarına konulmuş olan tahsisatın (6211 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tahsisat hariç) % 5,5 üzerinden hesaplanarak geçen seneye nazaran 8 300 li
ra fazla tahsisat konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

217 10 Ek görev tazminatı : 
20 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti : 

Bu tertiplere geçen yılın tahsisatları aynen konulmuştur. 

301 Merkez daireleri büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Geçen ve eski yıllar sarfiyatı nazara alınarak 500 lira eksik konulmuştur. 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
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40 Öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma :. 
60 Isıtma : 

Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurularak geçen yıl tahsisatlarının ay
nen konulması icabetmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Geçen ve eski yıllar sarfiyatı nazara alınarak 500 lira eksik konulmuştur. 
20 Döşeme : 

Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 
30 Demirbaş : 

Yapılan hesap neticesinde bu tertibe mevzu tahsisattan tasarruf icrası mümkün görü
lerek 3 500 liralık bir indirme yapılmıştır. 

40 öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma :. 
60 Isıtma : 7 

Bu tertiplere geçen yıl tahsisatlarının aynen konulması icabetmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatının aynen konulması lâzım gelmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Posta ve telgraf tarifesinde yapılan değişiklik dolayısiyle geçen yıl tahsisatına 1 000 
lira ilâve edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Bu tertibe mevzu tahsisat, tarife değişikliği dolayısiyle 4 500 lira artırılmıştır. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Telefon mükâleme ücretlerine zam yapılması, bakım masrafı ihdası dolayısiyle bu 
tertibe mevzu tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeeeği anlaşılmış olmasından 5 000 lira 
zam yapılmıştır. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Mükâleme ücretlerinin artırılması, bakım masrafları ihdası dolayısiyle bu tertibe 5 500 
lira ilâve edilmiştir. 

305 11 Merkez kira bedeli : 
6570 sayılı Kanun gereğince yapılan zammı karşılamak üzere geçen yıl tahsisatına 
3 000 lira zam yapılmıştır. 

12 Vilâyetler kira bedeli : 
Mukaveleleri mucibince verilmekte olan kira bedellerine 6570 sayılı Kanunla yapılan 
zamlar da nazarı itibara alınarak 1955 tahsisatına 12 000 liranın ilâvesiyle 27 000 
lira konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
Liman teşkilâtı memur ve hizmetlileriyle; Merkez müstahdemleri ve Sivil Havacılık 
Teşkilâtı Trafik ve Telsiz teknisyenlerine verilmesi icabeden giyim eşyasının tedarik 
edilebilmesi için geçen yıl tahsisatına 6 800 liranın ilâvesiyle 60 000 lira konulması
na zaruret hâsıl olmuştur. 
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307 10 Daimi vazife harcırahı : 
20 Muvakkat vazife harcırahı : 
30 Müfettişler harcırahı : 
40 Ecnebi memleketler harcırahı : 

Geçen yıl yapılan sarfiyat seyrine g"re bu tertiplere mevzu tahsisatların aynen ko
nulması zarureti hâsıl olmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırahları ile başka 
masrafları : 
1956 malî yılı içinde Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından tatbik edilmekte olan 
Teknik Yardım Programından vekâletimiz Karayolları Ulaştırma ve Sivil Havacılık 
daireleri için 3 uzmanın celbi Hariciye Vekâletinden istenilmiş bulunmasından bu 
uzmanlara esas anlaşma hükümlerine göre verilmesi gereken yevmiye memleket dahi
lindeki seyahat, doktor, ilâç masrafları için 75 000 liralık tahsisat konulmasına zaru
ret hâsıl olmuştur. 

70 Liman reis ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz taşıtları 
ücretleri : 
Denizlerde seyrüsefer emniyetinin ve intizamının temini, can ve mal emniyeti bakı
mından deniz vasıtalarının kontrol ve murakabesi için deniz vasıtaları bulunmıyan 
Liman Başkanlıklarınca kiralanacak araçların kira bedelini karşılamak üzere geçen 
yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
11 Merkez : 

1955 yılında bu tertibe konan tahsisat tahakkuk eden masrafları karşılamadığından 
münakale suretiyle zam yapılmış olmasından 1956 yılı için 2 000 lira faTİasiyle 
4 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler : 
Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurularak bu tertibe 2 000 lira noksan 
tahsisat konulması icabetmiştir. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 

Bu tertiplere geçen yıl tahsisatları aynen konulmuştur. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 
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416 Yüksek Denizcilik Okulu umumi masrafları : 
1955 yılma nazaran 12 200 lira fazladır. Bu tahsisatın müfredatı aşağıda gösteril
miştir. 

Yiyecek 
G-iyecek 
Yakacak 
Yatakhane ve lokanta takımları 
Talebe harçlığı (Paralılar hariç) 
Fabrika malzemesi ve saire 
Deniz vasıtaları tamiri 
îlân bedeli 
Lâboratuvarlar eşyası ve saire 
İlâç tedavi 
Elektrik, su ve telefon 
Çamaşır yıkama 
Kırtasiye ve basılı kâğıt 
Ders kitapları, telif, tercüme ve 
masrafları, ders notları teksiri, 
kütüphanesine gerekli kitap ve mec 
mua satmalmması 

280 000 

417 Mayın yok etme masrafları : 
Sahillerimizde ve bilhassa Karadeniz bölgesinde sık sık görülmekte olan mayınların 
can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi için imha veya zararsız hale getirilmeleri için 
bu yıl da geçen yıl tahsisatının aynen konulması icabetmiştir. 

418 Liman idarelerinin deniz taşıtlarının işletme masrafları : 
Halen istanbul'da 6, Zonguldak, İzmir, Samsun, Trabzon ve Karadeniz Ereğlisi li
manlarında birer motor mevcuttur. Bundan başka iş hacmi fazla limanlar için iki mo
tor inşa ettirilmektedir. Bu yıl bütçesine de bu maksat için konulan tahsisatla bir 
motor daha inşası kararlaştırılmıştır. Bu suretle faaliyete geçecek motor adedi 14 e 
baliğ olacaktır. 
Bir motor vasati olarak günde bir saat çalışacağı ve benzinin litresi 50 kuruş hesabiyle 
bir saatte 12 litre sarfiyat yapacağına göre 50 X 12 = 600 kuruşluk benzine ihtiyaç 
bulunmakta ve buna göre aylık masraf 30 X 600 = 18 000 ve yıllık sarfiyatı da 
12 X 180 = 2 160 liradır. 
Bu motörler; bir kısmı tamirde ve bir kısmının çalışmadığı günler nazarı itibara alı
narak da yapılacak tasarrufla yeni inşa edilecek motörlerin işletme masrafları sağ
lanmak suretiyle bu fasla 20 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen ve eski yıllar sarfiyatı nazara alınarak 1 000 lira noksan konulmuştur. 

" 
tabı 
okul 
mec-

125 100 
72 800 
13 500 
4 900 
9 200 

. 4 500 
6 000 
1 500 
10 000 
4 000 
13 000 
3 000 
2 500 

10 000 
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Kurum ve derneklere katılma payı : 
Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Teşkilâtına 1956 katılma payımızın 16 051 Ka
nada, doları olduğu anlaşılmıştır. Avrupa Münakalât Nazırları Konferansına 1956 işti
rak hissemiz hakkında bu güne kadar bir işar vâki olmamış isede, 1955 iştirak hissemiz 
olan 425 500 Fransız frangı mukabilinin aynen 1956 bütçesinde konulması i c ab et
miştir. 
Para ödeme tarihlerinde vâki olacek her hangi bir kur farkı da nazarı itibara alınmak 
suretiyle 1956 bütçesine 3 000 lira noksanı ile 53 000 lira tahsisat konulması icabet-
miştir. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırahı ve masrafları : 
1956 malî yıl içinde Avrupa memleketleriyle Amerika'da memleketimizi ilgilendire
cek en az üç kongreye iştirak edilmesini temin maksadiyle geçen yıl tahsisatı aynen 
Konulmuştur. 

Hava Trafik Kontrol Kursu umumi masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

Geçen yıl borçları : 
Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurulmak suretiyle 1955 tahsisatının 
aynen konulması icabetmiştir. 

1951 - 1954 yılları borçları : 
Geçen ve eski yıllar tediyatı nazara alınarak 1955 yılı bütçesine nazaran 1 000 lir* 
noksan konulmuştur. 
1928 - 1950 yılları borçlaı'ı : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Millî Emlâke ait olup Liman Dairesi olarak kullanılmakta olan 14 ü mütecaviz binanın 
tamirlerinin yapılması için bu tertibe geçen seneye nazaran 27 000 lira fazlaaiyle 
30 000 lira tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Limanlarda kıyılardan verilecek işaret vasıta ve malzemelerin onarımı : 
Gemilerde pusulaların tashihi için Maltepe ve Idealtepe önlerinde bulunan 6 aded 
pusula vetedinin bakım ve tamiri ile İstanbul, inebolu, Sinob, Trabzon limanlarında 

mevcut işaret direklerinin bakım, tamir ve tadilleriyle vukuu muhtemel arızaların ta
miri için tou tertibe geçen sene tahsisatı aynen konulmuştur. 
Şamandıra bakım ve onarımı : 
Kıyı emniyetine taallûk eden bu hizmetlerin 5842 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge-
reğecince Denizcilik Bankası tarafından ifası lâzımgeldiğinden bu maddeye tahsisat 
konulmamıştır. 

Liman idarelerine ait deniz taşıtlarının onarımı : 
istanbul limanındaki servis motörlerinden Deniz, Mazot, Geçen, Kuş ve Denet - I nıo-
törlerinin bakım ve tamirleri 18 000, izmir, Mersin, Trabzon, Zonguldak Ereğlisi 
mevcut motörlerinin bakım ve tamirleri için de 2 000 lira olmak üzere 20 000 lira tah
sisat konulmuştur. 
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751 Tamir atelyesi için satmalınacak makine alât ve malzemeler : 
İstanbul'daki motor tamir atelyesi için satmalınacak alet ve malzemeden piyasada mev
cut bulunmaması sebebiyle 1955 malî yılı zarfında alınması muhtemel alât ve teçhizat 
ile lüzumlu sair müteferrik ihtiyacın karşılanabilmesi için bu fasla geçen yıldan 50 000 
lira noksaniyle ,10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

752 Liman idareleri için satmalınacak veya yaptırılacak taşıtlar : 
Liman başkanlıklarının can ve mal emniyeti bakımından denet vazifesi yapabilmeleri 
için Marmara bölgesinde mevcut motörlerden bir kısmına birer tekne yaptırılabilmesi 
de nazara alınarak geçen yıl tahsisatından 25 000 lira noksan konulmuştur. 

761 Şamandıra yaptırma ve yerine götürme masrafları : 
Kıyı emniyetine taallûk eden bu hizmetlerin 5842 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Denizcilik Bankası tarafından ifası lâzımgeldiğinden bu fasla tahsisat konul
mamıştır. 

762 Hava trafik kontrol merkezleri için satmalınacak bord ve malzeme : 
İstanbul ve Ankara merkezleri bordlarmın bakım ve tamir masraflarının karşılığı 
olarak geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

İŞLETMELER VEKÂLETİ 

İşletmeler Vekâleti 1956 yılı bütçesi 1955 yılı bütçesine nazaran 1 947 930 lira eksiği ile 
9 210 370 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Tahsisatın fasıllara sureti tevzii ile eksiliş sebepleri aşağıda arz olunmuştur. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
6480 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan tahsisatın yıllık tutarı olup geçen yılın 
aynıdır. 

201 11 Mehkez memurları maaşı : 
511 800 İşletmeler Vekâletinin Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5528 sayılı Kanu

na bağlı cetvelde gösterilen kadroların seneliği 
21 900 (L) cetveline alman 70 liralık 3 ve 60 liralık 1 aded memur kadrosunun 

yıllık tutarı 

489 900 
36 525 4598 sayılı Kanuna göre verilmekte olan üst derece maaş farkı 

6 775 4598 sayılı Kanuna göre 1956 yılında verilecek üst derece maaş farkları 

533 200 
211 800 6211 sayılı Kanun gereğince Devlet memur ve hizmetlilerine senede beg 

maaş nispetinde verilmekte olan tahsisat karşılığı 

745 000 Yekûn 
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21 Merkez memurları açık maaşı : 
Halen açık maaşı alan memur yoktur. 1956 yılında açıkta kalması muhtemel memurla
rın açık maaşlarını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

Ücretler : 
131 100 (D) cetvelinde gösterilen ve bir üst dereceden nazara alman hizmetlilerin 

yıllık ücretleri 
53 900 6211 sayılı Kanun gereğince senede 5 defa verilmekte olan tahsisat karşılığı 

185 000 Yekûn 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Halen 86 çocuk için zam tahakkuk ettirilmektedir. 1 yıllık tutarı 10 320 liradır. Mün
hal veya inhilâl edecek kadrolara yeniden veya naklen tâyin edilecek memurların 
mevcut çocukları bakımından zam nispetine yapacağı tesirlerle beraber muhtemel do
ğumlar da nazara alınarak geçen yıl olduğu gibi 14 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Vukuu muhtemel doğumlar sebebiyle yapılacak yardımları karşılamak üzere geçen yıl 
olduğu gibi 3 000 lira konmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
ölüm vukuunda yapılacak yardım karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 4 000 lira 
teklif olunmuştur. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı: 
1956 yılında yabancı dil imtihanına iştirak ederek muvaffak olacaklar adedi malûm 
değilse de kanun. hükümlerine göre ödeme zarureti hâsıl olduğu takdirde karşılık 
bulunmasını teminen geçen sene olduğu gibi 1 500 lira konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
(6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat hariç) 5434 sayılı Kanun hükmüne göre 
memur ve hizmetlilerin aylıklarından kesilen % 5 lerle giriş ve artış farklarını da 
karşılamak üzere, maaş ve açık maaşı ile ücret fasıllarına konulan tahsisatın % 5,5 
nispeti olarak geçen yıl olduğu gibi 35 819 lira teklif olunmuştur. 

Temsil tahsisatı: 
5027 sayılı Kanun gereğince Vekâlet müsteşarına verilmekte olan temsil tahsisatı
nın tutarı olup geçen yılın aynıdır. 

10 Kırtasiye: 
Tasarrufa riayet esasları ile birlikte mevcut kırtasiyeden de istifade edilmek suretiyle 
geçen yıl olduğu gibi 2 000 lira konulmuştur. 

20 Döşeme: < 

30 Demirbaş: 
Mevcut döşeme ve demirbaş eşyasından" eskimiş ve kullanılmaz hale gelmiş olanların 
tamiri ve ledelicap yenilenmeleri zaruret haline gelmiş olanlara sarf edilmek üzere 
geçen yıl olduğu gibi döşeme maddesine 1 000 ve demirbaş maddesine de 2 000 liralık 
tahsisat konulmuştur. 
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301 40 öteberi masrafları : 
Şehir suyu ve içme su bedelleri ile bahçenin bakımı ve büroların her nevi masrafla
rını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 6 000 lira teklif olunmuştur. 

301 50 Aydınlatma : 
iktisat ve Ticaret Vekâletinin işgalinde bulunan kısımların aydınlatma masrafları da 
işletmeler Vekâleti bütçesinden ödenmektedir. Âzami tasarrufa riayet olunmak sure
tiyle her iki vekâletin bu ihtiyacı ancak 8 000 lira ile karşılanabilmektedir. Bununla 
beraber devlete ait binaların yangından korunması hakkındaki talimatnamenin 7 nci 
maddesi ahkâmınca elektrik tesisatının takviyesi zaruri bulunduğundan bu maksada 
mâtufen geçen yıl tahsisatına 2 000 lira ilâvesiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

301 60 Isıtma : 
Maarif, iktisat ve Ticaret vekaletleriyle işletmeler Vekâletinin ısıtma masrafları iş
letmeler Vekâleti bütçesine konulan tahsisatla karşılanmaktadır. 
Bu sebeple mevcut binanın 1955 yılı kömür kontenjanı, 
Ton Cinsi 

^ 
97 Kok kömürü 

388 Linyit ve maden kömürü 

485 Yekûn 

Bu miktar kömürün maliyet fiyatı 21 588 liradır. Odun ve nakliye fiyatlarında görü
len artış sebebiyle geçen seneki tahsisatın 2 000 lira artırılmasına zaruret görüldü
ğünden 22 000 lira teklif olunmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Tasarruf esasları göz önünde bulundurulmak suretiyle basılı kâğıt ve defter ihtiyacı için 
geqen sene olduğu gibi 1 500 lira konmuştur. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğünce posta ücretlerine kısmen bir zam yapılmış olma
sından geçen yılki tahsisata 500 lira eklenmesine zaruret görüldüğünden 2 000 lira tek
lif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Telefon santrali, Maarif, iktisat ve Ticaret vekaletleriyle işletmeler Vekâleti tarafın
dan müştereken kullanılmaktadır. Tahakkuk eden masrafın bir kısmı Maarif Vekâleti 
ve diğer kısmı da işletmeler Vekâleti tarafından ödenmekte, iktisat ve Ticaret Vekâle
tince bu maksatla tediyat yapılmamaktadır. 
işletmeler Vekâletinin günden güne genişliyen iş mevzulariyle mütenasibolarak yurdun 
her tarafında bulunan müessesse ve teşekkülleriyle sık sık muhabere yapmak ıstırarın
da kalınmakta ve bilhassa şehirlerarası muhaberatının devamı mecburiyeti ile karşılaşıl
maktadır. Bu sebepler muvacehesinde 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklifi zaruri gö
rülmüştür. 

305 Kira bedeli : 
' Makam otomobilinin muhafazası için kiralanacak garajın yıllık kira bedeli olarak geçen 

yıl olduğu gibi 1 200 lira konulmuştur. 
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306 diyecekler : 
(D) cetveline dâhil hizmetlilerden 40 müstahdemine giyecek eşyası verilmektedir. Tah
min olunan maliyet bedellerine göre beher takım elbise ve kasket bedeli (100) lira
dan (4 000) lira, bir çift ayakkabı (32) lira (50) kuruştan (.1 300) lira, 10 takım iş, 
elbisesi (30) liradan (300) lira ve şof.öv ile bahçıvanlara 3 çift lâstik çizine (40) lira
dan (120) lira ki, cenuuı (5 720) liraya ihtiyaç vardır. Bakiye (280) lira da fiyat 
farkları karşılığı olarak nazara alınmış olduğundan geçen sene olduğu gibi 6 000 lira 
teklifi zaruri görülmüştür. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Münhal bulunan veya inhilâl edecek kadrolara yapılması muhtemel tâyinler dolayısiy-
lc memurların zatî ve aile harcırahlarının 2 000 lira ile karşılanabileceği tahmin edil
diğinden geçen seneye nazaran 1 000 lira noksanı ile 2 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
işletmeler Vekâletine bağlı tesis ve teşekküllerinde genişlemekte bulunan iş hacmi ile 
ilgili olarak tetkik ve tahkik mevzuları da ehemmiyet arz etmiş bulunmaktadır. 
Bununla beraber tasarrufa riâyet hususları da nazara alınmakta olduğundan bu mevzu
lardan mühim ve zaruri görülenleri için gönderilecek memurların tetkik ve tahkik 
harcırahlarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 20 000 lira konulmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı : 
5528 sayılf Teşkilât Kanununun 4 ncü maddesinin (C) fıkrası gereğince vekâlet dai
relerinde ve vekâlete bağlı işletme, tesis ve teşekküllerle vekâletin vazifelendirdiği or
taklıklarda vekil namına teftiş ve tahkik işlerinde tavzif edilen teftiş heyeti bir reis 
ve bir başmüfettiş ve 9 müfettişten1 müteşekkildir. 
İşletmeler Vekâletinin teftiş ve murakabesine tâbi kurum, ortaklık ve teşekküllerin 
memleketimizin muhtelif mıntakalarına dağılmış bulunan müessese, fabrika ve tesisle
riyle alâkalı mevzuların çokluğu yanında iş programlarının tahakkuku ve bu meyan-
da Devlet İktisadi Teşekkülleri Umumi Heyetinin talep ve temennilerinin makam
dan istihsal olunan emir ve direktiflere uygun olarak yerine getirilmesi maksadiyle 
müfettişlerin devamlı olarak seyahat etmeleri icabetmektedir. Bu itibarla 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümleri de nazara alınmak suretiyle müfettişlerin yolluk ve 
zaruri masrafları karşılığı olmak üzere geçen sene olduğu gibi 68 000 lira teklif edil
miştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırah ve zaruri masraflarını kar-

• şılamak üzere geçen sene olduğu gibi 15 000 lira teklif edilmiştir. 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas

rafları : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Hastalanan memurların tedavi masrafları ile tedavi edilmekte iken vefat edenlerin 
cenaze masraflarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 2 000 lira konulmuştur. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 
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Temsil masrafları : 
Yabancı misafirlerin izaz YG ikramına vekâleti temsilen çelenk yaptırma, dernekle
rin himayesi için bu derneklerce tertibedilen müsamerelere ait bilet, çay, kahve, şe
ker ve saire, gibi maddelerin satmalmmasma matuf olan bu tahsisat, geçen seneki 
sarfiyata nazaran kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 3 000 lira fazlasiyle 5 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Satınalma ve abone : 
Başka her çeşit masraflar : 
Vekâleti alâkadar eden her türlü meslekî ve teknik eserlerin tetkik ve takibi için yaban
cı kitap, dergi, broşür ve günlük gazetelerin satınalma ve abone bedelleri ile telif ve ter 
cüme hakları basım, yayın, klişe, etüd ve plân ve istatistik işlerinin lüzumlu kıldığı mas
raflarla bunlara müteferri ihtiyaçların temini karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 
10 ncu satınalma ve abone maddesine 6 000 ve 20 nci her çeşit masraflar maddesine de 
1 000 lira konulmuştur. 

Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Geçen yıl borçları : 
Senesi içerisinde tahakkuk ettirildiği halde her hangi bir sebeple ödenememesinden dü
yuna kalan istihkakların ödenmesini temin maksadiyle geçen yıl olduğu gibi 1 000 lira 
teklif edilmiştir. 

2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım : 
Maden Tetkik ve Arama, Enstitüsüne Hazine yardımı olarak konulan 8 000 000 lira ile : 
a) Bilhassa taş kömürü ve linyit aramaları, 
b) Dünyaca ehemmiyet verilen ve memleketimiz için bir döviz kaynağı haline gelmesi 
mümkün görülen radyoaktif ve mineral aramaları, 
c) Ana sanayiin hammaddesi olan demir ve bakır gibi maden yataklarının tetkiki, 
d) Kapalı sahalarda petrol istikşafı ve alelumum memleketin bütün petrol sahaları
nın fasiyes etüdleri yapılacaktır. Bu gayeye matuf olarak : 
Jeoloji şubesi : 
Umumi Jeoloji (memleketin 1/100 000 lik jeolojik haritası), taş kömürü ve linyit je
olojisi, petrol jeolojisi, su jeolojisi., maden jeolojisi, jeoteknik (memlekette kurul
makta olan sanayii için hammadde tedariki) ve jeofizik etüdlerine devam olunacak
tır. 1956 malî yılı zarfında ele alınacak iş mevzularının hususiyeti, daha ziyade taş 
kömürü ve linyitlerin rezerv hesaplarını ve rantabilitelerini tesbit edecek olan ara
ma ameliyatına esas teşkil edecek detay jeolojik etüdleri ve ayrıca uranyum gibi rad
yoaktif maddelerle demir, bakır madenleri ile ilgili tetkikatı ve petrol mevzuunda fasi
yes araştırmalarını istilzam etmesidir. Bu işleri kısa zamanda intacedebilmek için to-
pografik haritalar, paleontoloji, mineraloji, petrografi ve yeraltı jeolojisi ve petrol 
lâboratuvarlarmda lüzumlu tetkik ve tahlil ve tecrübeler yapılacaktır. 
Maden şubesi : 
1. Muhtelif linyit yatakları üzerinde sondaj filyos çayı şar kındaki karbonifer hav
zasında (Azdavay Civarı Pelit Ovası Kırmacı Maksut) Sondaj, Konya Havzasında 
su taharri maksadiyle sondaj, nadir ve radyoaktif mineralleri aramak maksadiyle 
sondaj ve ayrıca 1955 malî senesi prospeksiyonlarından elde edilecek neticelere göre 
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mühim görülecek yataklar üzerinde madencilik ve sondaj ameliyeleri icra edilecek
tir. 
2. işletmeler Vekâleti, Devlet müesseseleri ve hususi müteşebbisler tarafından tale-
bedilecek sondaj ve diğer teknik i^ler yapılacaktır. 
Tahlil ve tecrübe lâboratuvarlan : " 
1. Tahlil lâboratuvarlan : Enstitü, Devlet daireleri ve hususi müteşebbislerin tahlil 
işleri. 
2. Kömür lâboratuvarlan : Sanayiinin esas hammaddelerinin birini teşkil eden kö
mürün gerek enerji ve gerek hammadde bakımından hassalarım tesbit edecek ve ya
rarlık dereceleri üzerinde etüdler, 
3. Maden zenginleştirme, lâboratuvarı : 
Memleketimizde mevcut fakir madenleri zenginleştirilerek memleket iktisadiyatında 
bunlardan nasıl istifade edileceği hususlarının etüdü. 
4. Seramik lâboratuvarı memleketin inşaat ve imarı politikasında büyük bir yer tu
tan porselen cam ve bilûmum seramik mamulleri hammaddelerini aramak ve evsafları
nı tâyin ederek en iyi şekilde nerelerde ve nasıl istifade edileceği hususlarının etü
dü, yapılacaktır. 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Geçen yıl olduğu gibi 1 000 lira konulmuştur. 
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Hükümetin Varidat Bütçesi Esbabı Mucibe si 

1956 malî yılı gelirleri 3 250 856 540 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu miktar, 1955 malî yılı gelir tahmini olan 2 789 060 001 liradan 461 796 539 lira fazla bu
lunmaktadır. Bu fazlalığın mucip sebepleri hakkında, ilişik cetvelde gerekli açıklamalar yapılmış 
tır. 

Gelir Vergisi 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

1 000 000 
260 000 000 
270 000 000 
360 000 000 
485 000 000 
620 000 000 

Tahsilat 

4 808 016 
209 190 386 
299 584 010 
394 288 737 
532 066 305 

• 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

3 808 016 
50 809 614 
29 584 010 
34 288 737 
47 066 305 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 43,21 
+ 31,57 
+ 34,94 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı 

ilk 8 aylık 510 065 522 412 786 699 + 97 278 823 
» 9 » 540 674 245 437 545 276 + 103 128 969 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat 

ilk 8 aylık 510 065 522 Son 4 aylık 119 279 606 629 345 128 
» 9 > 540 674 245 » 3 » 94 521 029 635 195 274 

Değişme 
nispeti 

+ 23,56 
+ 23,56 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

28 102 275 657 447 403 
22 269 154 657 464 428 

D) Düğünceler: 

Bu vergiden 1955 malî yılı sonuna kadar 657 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmaktadır. 

Konjonktürün seyri, mükellef adedinde ve gelirlerde vâki artışlar göz önünde tutulmak suretjyb 
1956 malî yılında Gelir Vergisinden 750 000 000 lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

750 000 000 
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Kurumlar Vergisi 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955 -1956 

Tahmin 

200 000 
30 000 000 
32 000 000 
70 000 000 
90 000 000 

ı ıo ooo oocr 

Tahsilat 

357 194 
25 996 068 
50 546 033 
76 787 885 
77 004 026 

+ 
— 
+ 
+ 
— 

Fark 

157 194 
4 003 932 
18 546 033 
6 787 885 
12 995 974 

Yıllık değişme 

— 

+ 
+ 
- ı -

nispeti 

— 
94,43 
52,99 
0,26 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış,, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

74 699 507 68 236 700 + 6 462 807 + 
77 064 558 71 228 303 -f- 5 836 255 + 

9,47 
8,19 

ü) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş taıhmin 

îlk 8 aylık 74 699 507 Son 4 aylık 8 767 326 83 466 833 830 265 84 297 098 
» 9 » 77 064 558 » 3 » 5 775 723 82 840 281 473 031 83 313 312 

D) Dü§ünceler: 

Bu vergiden, 1955 malî yılı zarfında 84 milyon lira gelir sağlanacağı anlaşılmaktadır. 

Konjonktürün seyri, mükellef adediyle gelirlerdeki artış nazara alınmak suretiyle bu vergi 
hasılatının 1956 malî yılında 120 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 

120 000 000 
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Esnaf Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

500 000 
25 000 000 
27 000 000 
27 000 000 
30 000 000 
33 000 000 

Tahsilat 

931 230 
24 889 357 
2G 775 201 
28 813 269 
32 877 367 

+ 
— 
— 
+ 
+ 

Fark 

431 230 
110 643 
224 799 

1 813 269 
2 877 367 

Yıllık değişme 

— 

+ 
+ 
+ 

nispeti 

— 
— 

7,57 
7,61 

14,10 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

C) Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

ilk 8 aylık 30 805 453 
» 9 » 31 984 011 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
1955 tahsilatı tahsilatı 

30 805 453 28 433 102 + 
31 984 011 29 644 025 + 

hesaplar : 

farkı nispeti 

2 372 351 + 8,34 
2 339 986 + 7,89 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

Son 4 aylık 4 444 265 35 249 718 370 651 35 620 369 
» 3 » 3 233 342 35 217 353 255 110 35 472 463 

D) Düşünceler : 

Bu vergiden, 1955 malî yılı sonuna kadar 36 milyon lira tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

önümüzdeki yıldan itibaren gezici esnafın \orgiclen muaf olacağı gözönünde tutularak 1956 
malî yılında bu vergiden 30 000 000 lira sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

30 000 000 

file:///orgiclen
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Binalardan alman Savunma Vergisi 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951-1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

4 200 000 
4 750 000 
5 250 000 
6 100 000 
7 000 000 
7 000 000 

Tahsilat 

4 776 523 
4 950 511 
5 537 202 
6 187 043 
7 828 889 

Fark 

576 523 
200 511 
287 202 

87 043 
828 889 

Yıllık 

+ 
+ 
+ 
+ 

değişme 
nispeti , 

3,64 
11,85 
11,73 
26,53 

B) Tahsilat farkları: 

Evvelki yıl A 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı 

rtış, eksiliş 
farkı 

Değişme 
nispeti 

i lk 8 aylık 6 922 441 5 390 322 + 1 532 119 + 28,42 
» 9 » 7 557 282 6 591 692 + 965 590 + 14,64 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

İlk 8 aylık 6 922 441 Son 4 aylık 2 438 567 9 
» 9 » 7 557 282 » 3 » 1 237 197 8 

361 008 
794 479 

693 040 10 054 048 
181 125 8 975 604 

D) Düşünceler: , 

1955 malî yılı sonuna kadar 9 -10 milyon lira tahsil edileceği hesaplanan bu verginin, son 
senelerde inşa olunan ticarethane, müessese ve banka sayısı da nazarı itibara alınmak suretiyle 
1956 malî yılında 12 000 000 lira hasılat sağlıya cağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

12 000 000 
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Davar ve Domuzlar Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955 -1956 

Tahmin 

24 000 00ü 
23 500 000 
28 000 000 
30 500 000 
29 000 000 
32 000 000 

Tahsilat 

24 027 857 
26 638 102 
27 972 150 
28 422 345 
27 983 998 

+ 
+ 
— 
— 
— 

Fark 

27 857 
3 138 102 

27 850 
2 077 655 
1 016 002 

Yıllık 

— 

+ 
4-
+ 
— 

değişme 
nispeti 

— 
10,86 
5,00 
1,60 
1,54 

B) Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

27 120 161 26 673 817 + 446 344 + 
27 684 075 27 179 715 + 504 360 + 

1,67 
K85 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

Otomatik 
tahmin 

ilk 8 aylık 27 120 161 Son 4 aylık 1 310 181 28 430 342 
» 9 » 27 684 075 * 8 » 804 283 28 488 358 

D) Düşünceler: 

18 874 28 449 216 
14 879 28 503 237 

Tahsilatın seyri gözönünde tutularak 1956 malî yılında bu vergiden 30 000 000 lira tahsil edi
leceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

ao ooo ooo 
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Veraset ve İntikal Vergisi 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955-1956 

B) Tahsilat farklar* i 

Devreler 

tik 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

2 700 000 
2 600 000 
3 200 000 
3 500 000 
4 000 000 
7 000 000 

1955 tahsilatı 

4 789 838 
5 545 615 

Ç) Tahmine esas olan hesaplar ; 

Devreler 1955 tahsilatı 

îlk 8 aylık 4 789 838 
» 9 » 5 545 615 

Tahsilat 

2 764 221 
2 875 783 
3 278 893 
4 223 341 
6 363 411 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

64 221 
275 783 
78 893 

723 341 
2 363 411 

Artış, eksiliş 

3 621 061 4-
4 468 531 + 

Evvelki yıldan 

farkı 

1 168 777 
1 077 084 

Yıllık değişme 
nispeti 

, 
+ 4,03 
+ 14,01 
+ 28,80 
+ 50,67 

Değişme 
nispeti 

+ 32,27 
+ 24,10 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 » 

2 742 350 
1 894 880 

7 532 188 
7 440 495 

eksiliş tahmin 

884 956 8 417 144 
456 666 7 897 161 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyri göz önünde tutularak, 1956 malî yılında bu vergiden 12 000 000 lira gelir 
sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

12 000 000 
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Mülga Kazanç, Fevkalâde zam, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine, Ruhsat ve Unvan Tez

keresi ve Karne Harcı artıkları 

A) 

B) 

C) 

Mukayese tablosu: 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952-1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955 -1956 

Tahsilat farkları: 

Devreler 

tik 8 Aylık 
» 9 » 

Tahmin 

_ 
31 500 000 
18 600 000 

5 000 000 
4 000 000 

10 000 000 

1955 tahsilatı 

1 561 036 
1 750 369 

Tahmine esas olan hesaplar: 

Devreler 1955 tahsilatı 

İlk 8 aylık 1 561 036 
» 9 » 1 750 369 

Tahsilat Fark 

— — 
35 303 671 + 3 803 671 
7 983 454 — 10 516 566 
5 512 824 + 512 824 
3 562 296 — 437 704 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı farkı 

2 392 438 — 831 402 
2 808 223 — 1 057 854 

Yıllık değişme 
nispeti 

__ 
—. 

— 77,38 
~ 44,81 
— 35,38 

Değişme 
nispeti 

— 34,74 
— 37,66 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 » 

1 169 838 2 730 894 
754 073 2 504 442 

eksiliş tahmin 

— 406 408 2 324 486 
— 283 983 2 220 459 

D) Düşünceler: 

Yeni yıla devredeceği hesaplanan 25 milyon liralık bakayadan 1956 malî yılı zarfında 
5 000 000 liralık hasılat sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

5 000 000 
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İthalât Muamele Vergili 

A) Mukayese tablosu : 

Yıllık değişme 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

1950 • 
1951-
1952-
1953-
1954-
1955 -

1951 
1952 
•1953 
-1954 
• 1955 
1956 

106 000 000 
127 000 000 
178 000 000 
215 000 000 
207 000 000 
210 000 000 

107 117 281 
162 821 529 
206 941 172 
201 988 937 
184 105 377 

+ 
+ 
-f 
..— 
--

1 117 281 
35 821 529 H 
28 941 172 + 
13 011 063 — 
22 893 623 

--
52,00 
27,09 
2,39 
8.85 

H) Tahsilat fark far t : 

EvveJiki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı -tahsilatı farkı nispeti 

İlk 8 aylık 126 050 816 117 251 922 + 8 798 894 + 7,50 
» 9 » 146 972 068 134 340 167 + 12 631 901 i 9,40 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

ilk 8 aylk 126 050 816 Son 4 aylık 66 854 455 192 905 271 5 014 084 197 919 355 
» 9 » 146 972 068 » 3 » 94 766 210 196 738 278 4 678 023 201 416 801 

D) Düşünceler : 

1965 malî yılı sonuna kadar bu vergiden 200 milyon liradan fazla tahsilat yapılacağı hesap
lanmıştır. Bu müsait seyrin önümüzdeki yılda da devam edeceği göz önünde tutularak, 1956 malî 
yılında bu vergiden 225 000 000 lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

225 000 000 
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İmalât Muamele Vergisi 

A) Mukayese tabU§% : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953-1954 
1954 -1955 
1955-1956 

Tahmin 

124 000 000 
110 000 000 
120 000 000 
190 000 000 
215 000 000 
250 000 000 

Tahsilat 

109 768 108 
118 437 802 
145 564 038 
166 950 307 
196 301 289 

— 

+ 
•f 
.... 
— 

Fark 

14 231 892 
8 437 802 

25 565 038 
23 049 693 
18 698 711 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
-f 

nispeti 

7,89 
22,90 
14,69 
17,58 

M) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

155 661 340 126 200 062 + 29 461 278 + 23,34 
178 070 397 143 381 732 + 34 688 665 + 24,19 

(J) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Artış veya 
eksiliş 

Otomatik 
tahmin 

ilk 8 aylılk 155 661 340 Son 4 aylık 70 101 227 225 762 567 
» 9 » 178 070 397 » 3 » 52 919 557 230 989 954 

D) Düfünctltr : 

16 361 626 242 124 193 
12 801 240 243 791 194 

Tahsilatın arz ettiği seyir ve memleketin sınai gelişmesi nazarı itibara alınmak suretiyle bu ver
giden 1956 malî yılında 300 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

W) ffühümitin Uhlifi: 

:i00 000 000 



Bankalar Muamele Vergisi 

A) Mukayese tablom: 

Yüı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952-1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955 • 1956 

Tahmin 

15 500 000 
18 000 000 
24 000 000 
35 000 000 
38 000 000 
55 000 000 

Tahsilat 

18 319 119 
22 455 851 
27 941 691 
32 587 722 
45 674 426 

+ 
+ 
:+ 
— 
.+. 

Faik 

2 819 119 
4 455 851 
3 941 691 
2 412 278 
7 674 426 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 22,58 
+ 24,42 
+ 16,62 
.+ 40,15 

B) Tahsilat farkları: 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı 

îlk 8 aylık 38 279 815 26 011 220 + 12 268 595 
» 9 » 41 365 632 28 318 194 + 13 047 438 

Ç) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat 

îlk 8 aylık 38 279 815 Son 4 aylık 19 663 206 57 943 021 
» 9 » 41 365 632 » 3 » 17 356 232 58 721 864 

Değişme 
nispeti 

+ 47,16 
1 46,07 

Artış veya Otomatik 
eksiliş taihmin 

9 273 167 67 216 188 
7 996 016 66 717 880 

D) Düşünceler .* 

1955 malî yılı sonuna kadar bu vergiden 67 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır» 

Banka sayısı ile banka muamelelerindeki artış göz önünde tutularak 1956 malî yılı içindfc 
bu vergiden 100 000 000 lira tahsilat yapılacağı tahmin olunmuştur» 

M) Hükümetin teklifi: 

100 000 000 



A) 

B) 

G) 

Mukayese tablosu; 

Yüı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahsilat farklar*: 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

Tahmin 

113 000 000 
140 000 000 
170 000 000 
180 000 000 
262 000 000 
270 000 000 

— 313 — 
Gümrük Vergisi. 

Tahsilat 

120 025 912 + 
159 561 407 + 
191 565 159 + 
203 025 205 + 
214 217 558 + 

Farfe 

7 025 912 
19 561 407 
21 565 159 
23 025 295 
47 782 442 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
1955 tahsilatı tahsilatı 

166 128 445 130 796 473 + 
193 373 418 152 352 714 + 

hesaplar : 

farkı 

35 331 972 
41 020 704 

Yıllık değişme 
nispeti 

,, 
4- 32,93 
+ 20,05 
+ 5,98 
+ 5,51 

Değişme 
nispeti 

+ 27,01 
+ 26,92 

Evvelki yıldan Yıllığa irea Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 8 aylık 166 128 445 Son 4 aylık 83 421 085 249 549 530 
» 9 » 193 373 418 » 3 » 61 864 844 255 238 262 

22 532 035 272 081 565 
16 654 016 271 892 278 

D) DüşünceUr; 

1955 malî yılı sonuna kadar tahsil edilecek varidatın 272 milyon lirayı bulacağı hesaplan
mıştır. 

1955 Temmuzundan itibaren Advalorem tarifenin tam olarak tatbikine başlanması dolayısiyle 
1956 malî yılında bü vergiden 290 000 000 lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

S) Hükümetin teklifi; 

290 000 000 
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Seker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950-1951 
1951 - 1952 
1952-1953 
1953 - 1954 
1.954 -1955 
1955-1956 

Tahmin 

126 000 000 
130 591 000 
110 000 000 
155 000 000 
160 000 000 
215 000 000 

Tahsilat 

116 073 364 
124 704 463 
137 573 596 1 
1.34 855 078 -
151 406 585 4 

Fark 

- 9 926 636 
-- 5 886 537 

27 573 596 
20 144 922 

8 593 415 

Yıllık 

•4 

4-

•4-

değişme 
nispeti 

— 
7,43 

10,31 
2,02 

. 12,27 

H) Tahvilât farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

88 457 637 106 008 573 
104 717 185 115 987 3.16 

17 550 936 
11 270 131 

16,55 
9,71 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

Otomatik 
tahmin 

îlk 8 aylık 88 457 637 Son 4 aylık 45 398 012 1.33 855 649 — 7 513 370 126 342 279 
» 9 » 104 717 185 » 3 » 35 419 269 140 136 454 - 3 439 211 136 697 243 

D) Düşünceler : 

İstihsal ve istihlâk hacmi nazar] itibara, alınmak suretiyle İni vergiden 1956 malî yılında 
235 000 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hühüm$Hn teklifi 

235 000 000 
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Kahveden alınan İstihlâk Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

20 000 000 
31 400 000 
20 000 000 
20 000 000 
20 000 000 
20 000 00© 

Tahsilat 

19 561 304 — 
20 112 415 — 
18 576 810 — 
18 947 720 — 
16 680 633 — 

Farik 

438 696 
1 287 5S5 
1 423 190 
1 052 280 
3 319 367 

Yıllık değişme 
nispeti 

_ . 
+ 0,29 
— 7,63 
+ 1,99 
— 11,96 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 8 aylık 11 543 248 14 149 586— 2 606 338 
» 9 » 13 664 207 14 963 226— 1 299 019 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

— 18,41 
— 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat 

ilk 8 aylık 11 543 248 Son 4 aylık 2 531 047 14 074 295 — 
» 9 » 13 664 207 » 3 » 1 717 407 15 381 614 — 

eksiliş 

465 965 
149 070 

8,68 

Otomatik 
tahmin 

13 608 330 
15 232 544 

D) Düşünceler : 

Yıllık istihlâk kapasitesi göz önünde bulundurularak 1956 malî yılında bu vergiden 20 000 000 
lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

20 000 000 
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Kibritten alınan istihlâk Vergisi 

A) UukaytBt tablom: 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955-1956 

M) Tahsilat farkUm: 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» .9 » 

Tahmin 

• , | , t 

—* 
6 780 000 

10 000 000 
10 000 000 
13 000 000 

1955 tahsilatı 

7 986 122 
9 151 319 

Tahsilat 

—~ 
— 

7 821 172 
10 179 424 
11 696 138 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

+ 
4 
4 

Fark 

_— 
— 

041 172 
179 424 

1 196 138 

Artış, eksiliş 

7 719 889 4-
8 795 596 4 

farkı 

266 233 
355 723 

Yıllık değişme 
nispeti 

,|. 
—. 
™ -

+ 30,15 
4- 14,89 

Değişme 
nispeti 

4- 3,44 
4 4,04 

C) Tahmine, esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 8 aylık 
* 9 » 

7 986 122 Son 4 aylık 
9 151 319 » 3 . » 

3 976 249 
2 900 542 

11 962 371 
12 051 861 

136 782 
117 181 

12 099 153 
12 169 042 

D) Z>üfÜ7ic#Zer ; 

Tahsilatın gösterdiği seyre göre, bu vergiden 1956 yılında 13 000 000 lira gelir temin edileceği 
tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi; 

13 000 000 
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Ham petrol ve müştakları istihlâk Vtfgitf 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955 -1956 

Tahmin 

13 500 000 
16 000 000 
18 000 000 
30 000 000 
28 000 000 
36 000 000 

Tahsilat 

13 433 290 
17 149 085 
21 036 602 
22 059 776 
24 337 385 

+ 
+ 
—, 
*— 

Park 

66 707 
1 149 085 
3 036 602 
7 940 224 
3 662 615 

Yıllık değişme 
nispeti 

„ 

+ 27,66 
+ 22,66 
+ 4,86 
+ 10,32 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 8 aylık 16 001 442 15 329 752 + 671 690 + 4,38 
» 9 » 18 567 300 17 710 796+ 856 504 + 4,83 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

îlk 8 aylık 16 001 442 Son 4 aylık 9 007 633 25 009 075 +. 394 534 
» 9 » 18 567 300 % 3 » 6 626 589 25 193 889 ,+J 820 064 

T>) DüsünctUr: 

Otomatik 
tahmin 

25 403 609 
25 513 953 

Dahilî istihsal ile ithalât re istihlâk hacmi göz önünde tutulmak suretiyle, 1956 malî yılındı 
bu vergiden 36 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

36 000 000 
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Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955-1956 

Tahmin 

15 500 000 
21 000 000 
58 000 000 
70 000 000 
75 000 000 
80 000 000 

Tahsilat 

18 359 376 
23 525 014 
60 456 180 
67 806 073 
76 280 820 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

2 859 376 
2 525 014 
2 456 180 
2 193 927 
1 280 820 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
+ 

nispeti 

28,13 
156,98 
14,15 
12,49 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

48 770 376 
57 528 266 

46 281 038 + 
53 392 776 + 

2 489 338 -f 
4 135 490 + 

5,37 
7,74 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

ilk 8 aylık 48 770 376 Son 4 aylık 29 999 782 . 78 770 158 1 610 988 80 381 146 
» 9 *> 57 528 266 » 3 » 22 888 044 80 416 310 1 771 534 82 187 844 

D) Düşünceler: 

Dahilî istihsal, ve istihlâk hacmi naza.-ı itibara alınmak suretiyle bu verginin 195^ malî 
yılı hasılatının 100 000 000 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 

100 000 000 
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Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955-1956 

Tahmin 

6 200 000 
7 320 000 
8 500 000 
11 000 000 
12 000 000 
16 000 000 

Tahsilat 

6 932 133 
7 891 734 
9 043 689 
10 578 710 
12 069 949 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Farfk 

732 133 
571 734 
543 689 
421 290 
69 949 

Yıllık 

+ 
+ 
+ 
+ 

değişme 
nispeti 

13,84 
14,59 
16,97 
14,09 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

8 765 882 
10 070 172 

7 507 036 + 
8 620 525 + 

1 258 846 
1 449 647 

+ 
+ 

16,76 
16,81 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlk 8 aylık 8 765 882 Son 4 aylık 4 562 913 13 328 795 764 744 14 093 539 
» 9 » 10 070 172 » 3 » 3 449 424 13 519 596 579 848 14 099 444 

D) Düşünceler : 

Elektriğin istihsal ve istihlâkindeki artış göz önünde tutularak bu vergiden 1956 malî yılında 
20 000 000 lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

S) Hükümetin teklifi: 

20 000 000 
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Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Tdı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955-1956 

Tahmin 

100 753 154 
110 000 000 
106 000 000 
124 500 000 
127 000 000 
159 400 000 

Tahsilat 

99 252 414 
97 797 239 

103 823 789 
128 191 908 
129 746 275 

Farik 

-~ 1 500 740 
— 12 202 761 
— 2 176 211 
+ 3 691 908 
+ 2 746 275 

Yıllık değişme 

—, 
+ 
+ 
.+ 

nispeti 

—. 
1,46 
6,16 

23,47 
1,21 

M) Tahsilat farklan 

Devreler 
Evvelki yıl Artış, eksiliş 

1955 tahsilatı tahsilatı farkı 

tik 8 aylık 
» 9 » 

108 822 237 
129 592 432 

Değişme 
nispeti 

88 003 041 + 20 819 196 + 23,65 
99 065 667+ 30 526 765 + 30,81 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

İlk 8 aylık 
» 9 » 

108 822 237 
129 592 432 

Son 4 aylık 
» 3 » 

41 743 234 
30 680 608 

150 561 471 
160 273 040 

Artış veya 
eksiliş 

9 872 274 
9 508 153 

Otomatik 
tahmin 

160 433 745 
169 781 193 

D) Düşünceler: 

Tekel Genel Müdürlüğü katma bütçesinde açıklandığı veçhile bu gelirden 1956 malî yılında 
174 623 395 lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 1^55 yılı hasılat fazlasından Savunma Vergisine 
taallûk eden 5 076 liranın ilâvesiyle 1956 malî yılında bu gelirden 179 700 000 lira tahsilat ya
pılacağı tahmin olunmuştur. 

W)i Hükümetin teklifi: 

179 000 000 
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Nakliyat Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yüı 

1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955-1956 

Tahmin 

14 700 000 
16 300 000 
17 000 000 
20 000 000 
25 000 000 
28 000 000 

Tahsilat 

15 250 542 
16 020 225 
18 581 194 
21 802 273 
25 399 017 

+ 
—. 
+ 
+ 
4-

Fark 

550 542 
279 775 

1 581 194 
1 802 273 

399 017 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
+ 

nispeti 

_ 
5,04 

15,98 
17,33 
16,49 

B) Tahsilat farklm: 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

tik 8 aylık 
» 9 » 

19 793 249 16 115 629 + 3 677 620 + 22,82 
22 993 328 18 583 426 + 4 409 902 + 23,73 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlk 8 ayhk 19 793 249 Son 4 aylık 9 283 388 29 076 637 2 118 469 31 195 106 
» 9 » 22 993 328 » 3 » 6 815 591 29 808 919 1 617 339 31 426 258 

D) Düşünceler: 

Tahsilat seyri ve nakliyat hacmındaki artış göz önünde tutularak, bu verginin 1956 malî yılın
da 40 000 000 lira hâsılat getireceği tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

40 000 000 
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PTT Müraseleleriyle telefon abonelerinden alınan Savunma Vergisi 

A) Mukayese tablosu : 

B) 

0) 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahsilat farkları :. 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

îlk 8 a 
» 9 

ylık 3 960 338 
» 3 960 338 

Tahmin 

3 500 000 
3 750 000 
4 000 000 
5 000 000 
6 000 000 

11 000 000 

1955 tahsilatı 

3 960 338 
3 960 338 

hesaplar : 

Tahsilat 

3 735 217 
4 054 146 
4 714 220 
3 743 628 
7 099 762 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

235 217 
304 146 
714 220 

1 256 372 
1 099 762 

Artış, eksiliş 

2 974 148 + 
5 974 148 — 

Evvelki yıldan 

farkı 

986 190 
2 013 810 

Yıllığa irca ı 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 » 

4 125 614 
1 125 614 

8 
5 

085 952 
085 952 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 8,53 
+ 16,28 
— 20,58 
+ 89,64 

Değişme 
nispeti 

+ 33,15 
33,70 

irt ış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

1 367 641 9 453 593 
379 331 ' 4 706 621 

D) Düşünceler: 

Muhabere hacmındaki artış ve sair âmiller göz önünde tutularak 1956 malî yılında bu vergiden 
13 000 000 lira tahsil edileceği tnhmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

13 000 000 
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Bira, tabu köpüren şarap ve viski istihlâk Vergisi 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin 

1950-1951 
1951-1952 
1952-195S 
1953-1954 
1954 -1955 
1955.1956 

3) Tahsilat farkları: 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 8 aylık 4 806 361 
» 9 » 6 619 651 

C) Tahmine esas olan hesapla?' : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat 

İlk 8 aylık 4 806 361 Son 4 aylık — 4 806 361 
» 9 » 6 619 651 » 3 » — 6 619 651 

D) Düşünceler : 

Bira istihsal ve atış miktarları göz önünde bulundurularak, 1956 malî yılında 10 800 000 lira gelir 
sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

Yıllık değişme 
Tahsilat Fark nispeti 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

10 800 000 



— 324 — 
Sefineler Resmi 

A) 

B) 

C) 

Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahsüât farkları : 

Devreler 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

ilk 8 aylık. 160 531 
> 9 » 176 327 

Tahmin 

150 000 
180 000 
130 000 
250 000 
200 000 
S00 000 

1955 tahsilatı 

160 531 
176 327 

hesaplar : 

Tahsilat 

168 461 
176 413 
215 435 
211 352 
383 698 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

Fark 

+ 18 461 
3 587 

+ 85 435 
— 38 648 
+ 183 698 

Artış, eksiliş 
farkı 

256 747— 96 216 
269 883— 93 556 

Evvelki yıldan 

Yıllık değinme 
nispeti 

+ 4,72 
+ 22,11 
— 1,89 
+ 8,54 

Değişme 
nispeti 

37,47 
— 34,6(5 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 s> 

126 951 
113 815 

287 482 — 
290 142 — 

eksiliş tahmin 

47 568 239 91! 
39 448 250 694 

D) Düşünceler: 

Tahsilat seyrine göre bu verginin 1956 malî yılı hâsılatının 300 000 lira olacağı tahmin 
edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 

«m ooo 
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Damga Resmi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

32 000 000 
35 250 000 
42 000 000 
62 000 000 
72 000 000 

110 000 000 

Tahsilat 

33 679 781 
39 824 765 
50 080 454 
59 784 583 
74 362 355 

+ 
+ 
+ 
— 
4-

Fark 

1 679 781 
4 574 765 
8 080 454 
2 215 417 
2 362 355 

Yıllık değişme 

4-
+ 
-f-
4 

nispeti 

18,24 
25,75 
19,37 
24,38 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 
Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 

1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

C) 

tik 8 
» 9 

Tahmine 

Devreler 1955 

aylık 
» 

esas olan 

tahsilatı 

56 939 
64 052 

hesaplar : 

293 48 330 
240 55 082 

728 + 
219 + 

8 608 
8 970 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilâi 

565 
021 

4-
+ 

Artış veya 
eksiliş 

17,81 
16,28 

L < Otomatik 
tahmin 

tik 8 aylık 
» 9 » 

56 939 293 
64 052 240 

Son 4 aylık 
» 3 » 

26 031 627 
19 280 136 

82 970 920 
83 332 376 

4 636 232 
8 138 806 

87 607 152 
86 471 182 

D) Düşünceler: 

Yıllık tahsilat miktarının arz ettiği gelişme seyri göz önünde bulundurulmak 
»eneki miktarın aynı olarak, 110 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

suretiyle geçen 

E) Hükümetin teklifi 

110 000 000 
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Tayyare Resmi 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

3 900 000 
3 920 000 
2 240 000 
2 700 000 
3 500 000 
4 000 000 

Tahsilat 

4 115 144 
2 208 534 
2 621 330 
3 112 957 
3 322 033 

+ 
— 

+ 
+ 
— 

Fark 

215 144 
1 711 466 

381 330 
412 957 
177 967 

Yü 

— 
+ 
+ 
+ 

lık değişme 
nispeti 

—̂_ 
46,33 
18,69 
18,75 

6,71 

B) Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişine 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

t ik 8 aylık 3 130 329 
» 9 » 3 474 106 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

2 162 942 + 
2 402 727 + 

967 î 
1 071 ; 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat 

îlk 8 aylık 3 130 329 Son 4 aylık 
» 9 » 3 474 106 » 3 » 

1 159 091 4 
919 306 4 

289 420 
393 412 

*87 + 44,72 
)79 + 44,59 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

518 345 4 807 765 
409 918 4 803 330 

D) Düşünceler: 

1955 tahsilatının seyri nazarı itibara alınarak 1956 malî yılında 5 000 000 lira tahsil olunacağı 
tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

5 000 000 
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Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan Savunma Pulu 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955 -1956 

Tahmin 

300 000 
300 000 
490 000 
500 000 
400 000 
350 000 

Tahsilat 

331 471 
433 998 
465 212 
404 041 
373 169 

+ 
'+ 
— 
— 
— 

Fark 

31 471 
133 998 
24 788 
95 959 
26 831 

Yıllık değişme 
nispeti 

.. 
+ 30,93 
+ 7,19 
— 13,14 
— 7,64 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

î lk 8 aylık 
» 9 » 

222 791 
249 415 

252 151 — 
288 687 — 

29 360 
39 272 

11,64 
13,60 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

222 791 Son 4 aylık 
249 419 » 3 » 

121 018 
84 482 

343 809 — 
333 901 — 

14 086 
11 849 

329 723 
322 412 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre 1956 malî yılında 350 000 lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

350 000 
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Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 

A) Mukayese tmblosu 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

125 00O 
100 000 
120 000 
100 000 
100 000 
80 000 

Tahsilat 

131 033 
118 412 
113 836 
155 758 
54 276 

+ 
+ 
— 
+ 
— 

Fark 

6 033 
18 412 

6 164 
55 758 
45 724 

Yıllık 

— 
— 
+ 
— 

değişmt 
nispeti 

9,63 
3,86 

36,82 
65,15 

B) Tahsilat farklan 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 8 aylıJk 
» 0 » 

C) Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

ilk 8 aylık 48 377 
» 9 » 51 687 

D) Düşünceler: 

48 377 35 046 + 13 331 
51 687 57 074— 5 387 

hesaplar : 

+ 38,02 
— 9,13 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 ayirk 19 230 67 607 
> 3 > — 51 687 

* 

eksiliş tahmin 

7 311 60 296 
51 687 

1956 malî yılı içinde Hayvan Sağlık Zabıta Resminden 80 000 lira gelir sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

80 00C 



- - 329 — 
Trafik Resmi 

Â) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

B) Tahsilat farklar* : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

4 000 000 

6 

1955 tahsilatı 

4 413 672 
4 655 047 

Tahsilat 

67 591 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

Fark 

67 591 

Artış, eksiliş 
farkı 

Yıllık değişme 
nispeti 

Değişme 
nispeti 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

Otomatik 
tahmin 

4 413 672 
4 655 047 

îlk 8 aylık 4 413 672 Son 4 aylık — 
» 9 » 4 655 047 » 3 » — 

D) Düşünceler : 

Tahsilatın seyri ve Trafik Kanunu tatbik sahasının genişletilmesi nazarı itibara alınarak bu 
resimden 1956 malî yılı zarfında 7 000 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

7 000 000 
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Tapu harçları 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

B) Tahsilat farkları: 

Devreler 

İlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

11 000 000 
12 500 000 
38 500 000 
27 500 000 
46 000 000 
55 000 000 

1955 tahsilatı 

35 549 338 
39 622 372 

Tahsilat Fark 

11 066 310 + 66 310 
15 341 6 6 2 + 2 841 662 
23 593 263 — 14 906 737 
31 819 241 + 4 319 241 
41 734 683 — 4 265 317 

• 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı farkı 

26 671 457 + 8 877 881 
30 209 525 4- 9 412 847 

Yıllık değişme 
nispeti 

. 
+ 38,63 
+ 53,78 
+ 34,86 
+ 31,16 

Değişme 
nispeti 

+ 33,28 
+ 31,15 

C) Tahmine mas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlk 8 aylık 35 549 338 Son 4 aylık 15 063 226 50 612 564 5 013 041 55 625 605 
» 9 » 39 622 372 » 3 » 11 525 158 51 147 530 3 590 080 54 737 616 

D) Dü§ünceler: 

1955 malî yılı sonuna kadar tahsilat yekûnunun 55 milyon lirayı bulacağı hesaplanmıştır. 

Bu miktar, 1954 malî yılı tahsilâtına nazaran % 31 nispetinde bir fazlalık arz etmektedir. 

Aynı artış seyrinin önümüzdeki devrelerde de devam edeeeği nazarı itibara alınarak 1956 mMî 
yılında tapu harçlarından 72 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetm teklifi: 

72 000 im 
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Mahkeme harçları 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı ' 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

B) Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

(J) Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

tik 8 aylık 15 274 480 
» 9 » 17 628 828 

Tahmin 

5 750 000 
6 000 000 

18 000 000 
16 000 000 
23 000 000 
24 000 000 

1955 tahsilatı 

15 274 480 
17 628 828 

hesaplar : 

E^ 

Tahsilat 

5 923 998 
7 467 620 

14 227 414 
17 846 608 
20 594 256 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

-f 
+ 
— 
+ 
— 

Fark 

173 998 
1 467 620 
3 772 586 
1 846 608 
2 405 744 

Artış, eksiliş 

12 028 634 + 
14 133 207 -f 

rvelki yıldan 

farkı 

3 245 846 
3 495 621 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 26,05 
+• 90,52 
+ 25,43 
+ 15,39 

Değişme 
nispeti 

+ 26,98 
+ 24,73 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 » 

8 565 622 
6 461 049 

23 840 102 
24 089 877 

eksiliş tahmin 

2 311 004 26 151 106 
1 597 817 25 687 694 

D) Düşünceler : 

Tahsilat seyri ve yıllık artış nispeti göz önünde tutularak mahkeme harçlarından 1956 malî 
yılında 32 000 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

M) Hükümetin, teklifi: 

32 000 OO'J 
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Noter Harçları 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

2 000 000 
2 550 000 
4 000 000 
5 500 000 
6 000 000 
7 000 000 

Tahsilat 

2 412 824 
2 807 416 
4 511 711 
5 263 619 
6 029 255 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

412 824 
257 416 
511 711 
236 381 
29 255 

Yıllık 

+ 
+ 
+ 
+ 

değişme 
nispeti 

16,35 
60,70 
16,66 
14,54 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
1955 tahsilatı tahsilatı farkı 

4 132 707 
4 682 613 

3 918 325 + 
4 378 408 + 

214 382 
209 205 

Değişme 
nispeti 

+ 
+ 

5,47 
7,07 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

4 132 707 
4 682 613 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 » 

2 110 930 
1 655 847 

6 243 637 
6 338 460 

Artış veya 
eksiliş 

115 467 
117 068 

Otomatik 
tahmin 

6 359 184 
6 455 528 

D) Düşünceler : 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılı içinde 7 000 000 lira gelir 
edilmiştir. 

sağlanacağı tahmin 

E) Hükümetin teklifi : 

7 00Ö 000 



A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

B) Tahsilat farklar* : 

Devreler 

tik 8 aylık 
» 9 » 

C) Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

îlk 8 aylık 2 592 196 
» 9 » 2 611 368 

Pasaport 

Tahmin 

2 350 000 
2 000 000 

10 300 000 
5 000 000 
8 000 000 
6 000 000 

1955 tahsilatı 

2 592 196 
2 611 368 

hesaplar : 

ve kançılârya harolan 

Tahsilat Park 

2 211 225 — 138 775 
2 932 800 + 932 800 
6 614 522 — 3 685 478 
6 541 500 + 1 541 500 
5 229 584 — 2 770 516 

Evvelki yıl Artıg, eksiliş 
tahsilatı farkı 

3 133 557 — 541 361 
3 586 840 — 675 472 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 32,63 
+ 125,53 
+ 1,10 
— 20,05 

Değişma 
nispeti 

— 17,27 
— 27,10 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylşjk 
» 3 » 

2 095 927 4 688 123 — 
1 642 644 4 254 012 — 

eksiliş tahmin 

361 966 4 326 157 
446 634 8 907 27S 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılında 5 000 000 lira tahail edüeoeği tahmin olunaauftttr. 

E) Hükümetin teklifi: 

5 000 000 



— 334 — 
Diğer harçlar nüfus harçları eczane ve ecza depoları ve uzmanlık vesikaları harçları, ihtira 

beratları, su ve kara av ruhsat harcı 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 - 1952 
1952 -19,53 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

fi) Tahsilat far/darı : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahinin 

.,— 
140 000 
400 000 
900 000 

1 000 000 
2 000 000 

1955 tahsilatı 

985 508 
1 081 348 

Tahsilat 

.—_ 
181 117 
677 483 
902 354 

1 244 843 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

884 27f 
976 85! 

-f 
H-
+ 
-f 

Fark 

^ 
41 117 

277 483 
2 354 

244 843 

Artış, eksiliş 

> + 
) + 

farkı 

101 233 
104 489 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
— 

+ 274,43 
+ 33,19 
+ 37,95 

Değişme 
nispeti 

+ 11,44 
+ 10,69 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlk 8 aylık 985 508 Son 4 aylık 
» 9 » 1 081 348 » 3 » 

360 568 
267 984 

1 346 076 
1 349 332 

41 248 
28 647 

1 387 324 
1 377 979 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 raalî yılında 1 700 000 lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

B) Hükümetin teklifi 

1 700 000 
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Petrol Harcı 

A) Mukayese tablosu : 

Yıllık değişme 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953-1954 
1954 -1955 
1955 -1956 50 000 

B) Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 8 aylık 76 700 
» 9 » 76 700 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

î lk 8 aylık 76 700 
» 9 » 76 700 

D) Düşünceler: 

Petrol şirketlerinin alacakları ruhsatname sayısı göz önünde bulundurularak 1956 malî yılında 
bu gelirden 100 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 

100 00ü 
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Trafik Harçları 

A) Mukayese tablosu : 

Yıllık değişme 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955 -1956 20 000 

B) Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

tik 8 aylık 1 237 
» 9 » 4 960 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irta Artış veya Otomatik 
Devreler 1955 tahsilatı ilâvft edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

ilk 8 aylık 1 237 
» 9 » 4 960 

D) Düşünceler: 

1956 malî yılı tahsilatının 10 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

1.0 000 
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Darphane ve Damga Basımevi 

A.) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

150 000 
100 000 
150 000 
150 000 
100 000 
10Ö 0Ö0 

Tahsilat 

187 712 
149 415 
86 770 

150 368 
142 752 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

37 71P, 
49 415 
63 230 

368 
42 752 

Yıllık değişme 

— 
— 
4-
— 

nispeti 

. 
20,42 
41,92 
73,28 
5,06 

B) TahsMt farktan : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

tik 8 aylık 
» 9 » 

120 314 
121 019 

42 037 + 
49 971 4-

78 277 + 
71 048 + 

186,20 
142,17 

C) . Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 8 aylık 120 314 Son 4 aylık 100 715 
» 9 » 121 019 » 3 » 92 781 

221 029 
213 800 

187 531 
131 936 

408 560 
145 706 

D) Dü§ûnceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılı zarfında 150 000 lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

1*0 000 
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Reemî Basım Erleri 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950-1951 
1951-1952 
1952 -1958 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1,956 

Tahmin 

100 000 
80 00O 

150 000 
180 000 
100 000 
150 000 

Tahsilat 

96 529 
143 873 
178 111 
188 505 
248 595 

-f-
+ 
+ 
+ 

Fark 

3 571 
63 873 
28 111 

8 505 
148 595 

Yıl 

+ 
+ 
4-
+ 

lık değipıe 
nispeti 

49,04 
23,79 

5,83 
31,87 

M) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 8 aylık 
» 9 » 

(J) Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

îlik 8 ayforik 182 143 
» 9 » 207 601 

182 143 141 531 + 40 612 + 28,69 
207 601 166 888 4- 40 713 4- 24,39 

hesaplar : 

Evvelki yıldan -Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

San 4 aylık 107 064 289 207 30 716 319 923 
» 3 » 81 707 289 308 19 928 309 236 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın gösterdiği seyir nazarı itibara alınarak 1956 malî yılı tahsilatının 300 000 lirayı 
bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 

300 OOG 
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Resmî okullar 

A) Mukayese tablosu 

Yılı Tahmin Tahsilat Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

B) 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahsilat farkları: 

Devreler 

20 000 
15 000 
50 000 

300 000 
400 000 
400 000 

1955 tahsilatı 

25 272 
81 341 

185 693 
207 825 
193 665 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

4-
+ 
+ 
— 
~ ' 

5 272 
66 341 

135 693 
92 175 

206 335 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 
+ 
+ 

— ~ • 

,̂ _ 
221,86 
128,28 
11,91 
6,81 

Değişme 
nispeti 

İlk 8 aylık 
» 9 » 

140 099 
152 415 

135 572 + 
144 822 + 

4 527 + 
7 593 - + 

3,33 
5,24 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

ilk 8 aylık 140 099 Son 4 aylk 
» 9 » 152 415 » 3 » 

D) Düşünceler; 

57 913 
48 843 

198 012 + 
201 258 + 

1 928 
2 559 

199 940 
203 817 

1955 tahsilatının seyrine göre, 1956 malî yılı tahsilatının 250 000 lira olacağı tahmin olun
muştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

250 000 
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Diğer kurumlar 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 

Tahmin 

1 500 000 
1 000 000 
1 250 000 
1 500 000 
1 400 000 
2 000 000 

Tahsilat 

1 131 490 
1 176 624 
1 196 111 
1 370 151 
1 828 491 

—_ 

+ 
— 
— 
+ 

Fark 

868 510 
176 624 
53 889 

129 849 
428 491 

Yıl 

+ 
4-
+ 
+ 

lık değişme 
nispeti 

3,98 
1,65 

14,55 
33,45 

H) Tahsilat farkları : 

] )evreler 
Evvelki yıl Artış, eksiliş 

1955 tahsilatı tahsilatı farkı 
Değişme 
nispeti 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

939 426 1 111 037— 171 647 — 15,45 
1 006 221 1 265 134— 258 913 — 20,46 

(\) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

tik 8 aylık 
» 9 » 

939 426 Son 4 aylık 
1 006 221 » 3 » 

717 418 
563 357 

1 656 844 
1 569 578 

110 841 
115 262 

Otomatik 
tahmin 

1 546 003 
1 454 316 

D) Düşünceler: 

Sağlık müesseselerinde yapılacak muayene, tahlil ve tedavi ücretlerine ait yeni tarifeye göre 
1956 malî yılında yapılacak tahsilatın 2 000 000 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 

2 000 000 
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Tekel hasılatı (Tütün, çay, tuz, ispirto, ispirtolu içkiler safi hasılatı) 

se tablom : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

83 358 096 
87 182 235 
111 000 000 
156 129 000 
138 600 000 

194 600 

Tahsilat 

82 269 568 
91 843 674 
105 105 803 
145 358 192 
154 121 579 

+ 
— 
— 
+ 

Fark 

1 088 528 
4 661 439 
5 894 197 
10 770 808 
16 121 579 

Yıllık değişine 

+ 
+ 
+ 
+ 

nispeti 

. 
11,63 
14,43 
38,29 
6,02 

li) Tahsilat farkları 

Devreler 
Evvelki yıl Artış, eksiliş 

1955 tahsilatı tahsilatı farkı 
Değişme 
nispeti 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

157 906 482 
171 720 812 

93,485 682 f 64 420 800 + 
122 200 532 + 49 520 280 -f 

68,90 
40.52 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

Otomatik 
tahmin 

îlk 8 aylık 157 906 482 Son 4 aylık 60 635 897 218 542 379 41 778 133 260 330 512 
» 9 » 171 720 812 » 3 » 31 921 047 203 641 859 12 934 408 216 576 267 

D) Düşünceler: 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesinde de açıklandığı üzere, tekel safi hâsılatı olarak bütçeye inti
kal edecek miktar 219 488 145 liradır. 

1955 varidat fazlasından tekel hâsılatına taallûk eden 6 923 395 liranın ilâvesiyle, 1956 mail 
yılı tekel safi hâsılatının 226 411 540 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 

226 411 S4C 
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Oyun kâğıdı varidatı 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

200 000 
220 000 
300 000 
700 000 
700 000 

Tahsilat 

213 411 
424 967 
483 929 
517 451 
547 923 

+ 
+ 
+ 
— 
— 

Fark 

13 431 
204 967 
183 929 
182 549 
152 077 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 99,13 
+ 13,87 
4- 6,92 
4- 5,88 

B) Tahsilat farkları: 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

C) Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

ilk 8 aylık 173 097 
»9 »- 173 097 

173 097 339 845— 166 748 
173 097 339 845— 166 748 

hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 208 078 381 175 
» 3 » 208 078 381 175 

— 49,06 
— 49,06 

Artış veya 
eksiliş 

102 083 
102 083 

Otomatik 
tahmin 

279 092 
279 092 

D) Düşünceler; 

1956 malî yılı tahsilatının 1 OOO 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

1 000 000 
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Radyo varidatı 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

2 750 000 
3 050 000 
5 500 000 
7 500 000 
8 500 000 
10 000 000 

Tahsilat 

3 121 185 
4 158 296 
5 452 371 
6 779 100 
7 733 067 

+ 
+ 
— 
— 
— 

Fark 

371 185 
1 108 296 

47 629 
720 900 
766 933 

Yıllık ( 

" + 
+ 
+ 
+ 

leğişme 
nispeti 

— 
33,22 
31,12 
24,33 
14,07 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

6 443 241 
6 527 021 

2 167 461 + 4 275 780 + 197,27 
6 708 721 — 181 700. — 2,70 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca 

ilâve edilen edilen tahsilat 
Artış veya 

eksiliş 

10 979 270 
27 657 

Otomatik 
tahinin 

22 988 117 
7 523 710 

İlk 8 aylık 6 443 241 Son 4 aylık 5 565 606 12 008 847 
» 9 » 6 527 021 » 3 » 1 024 346 7 551 367 

D) Düşünceler: 

Radyo sayısındaki artış göz önünde tutularak , 1956 malî yılında 10 000 000 lira gelir sağlana
cağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

10 000 000 
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Millî Piyango Varidatı 

A) Mukayese tablosu 

Yüı 

1950 -1951 
1951- 1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 

Tahmin 

11 400 000 
21 000 000 
23 000 000 
21 000 000 
11 400 000 
13 500 000 

Tahsilat 

11 458 859 
10 737 943 
11 418 333 
11 858 930 
13 285 645 

+ 
— 

— 
-f 

Farlk 

58 859 
10 262 057 
11 581 667 
9 141 070 
J 885 645 

Y"ıllık değişme 

— 
-f-
+ 

1 

nispeti 

_., 
0,62 
6,33 
3,85 

12,03 

H) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı ' farkı nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

14 001 816 12 000 000 
14 001 816 13 285 646 

O) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlk 8 aylık 14 001 816 Son 4 aylık 1 285 645 
» 9 » 14 001 816 » 3 » 

D) Düşünceler: 

Millî Piyango idaresinden alman bilânçoyrı istinaden 1956 malî yılı hâsılatının 16 000 000 lirayı 
bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Bühüm$tin teklifi: 
16 000 000 



A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952.1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

B) Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 
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Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 

Tahmin 

540 000 
600 000 
680 000 
680 000 
500 000 
500 000 

1955 tahsilatı 

289 225 
289 225 

([) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 

İlk 8 aylık 289 225 
» 9 » 289 225 

Tahsilat 

588 579 
628 664 
641 462 
475 636 
290 231 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

190 23 

• f 

+ 
— 
— 
— 

j 

1 + 
190 231 + 

Evvelki yıldan 

Fark 

48 579 
28 664 
38 538 

204 364 
209 769 

^rtış, eksiliş 
farkı 

98 994 
98 994 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 6,81 
+ 2,03 
— 25,85 
— 38,98 

Değişme 
nispeti 

+ 52,03 
+ 52,03 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
> 3 » 

100 000 
100 000 

389 225 
389 225 

eksiliş tahmin 

52 030 441 255 
52 030 441 255 

D) DüğünceUr: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılı zarfında 500 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

S) BühüfMim ieklifi.' 

500 000 
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Sözleşmesi gereğince Musul Petrollerinden alınan 

A) 

B) 

C) 

Mukayese tablosu: 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954" 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahsilat farklan : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

1 500 000 
2 200 000 
6 000 000 

35 000 000 
75 000 000 

100 000 000 

Tahsilat Fark 

2 138 066 + 638 066 
3 910 729 + 1 710 729 

— — 6 000 000 
_ _ 35 000 000 

4 055 490 — 70 944 510 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
1955 tahsilatı tahsilatı farkı 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 

D) Düşünceler: 

4 055 490 
4 055 490 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 82,90 
— 0 
— 0 

Değişme 
nispeti 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

Musul petrollerinden memleketimize ödenecek olan müterakim hisselerden, 1956 malî yılı içinde 
100 000 000 lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

100 000 000 
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Petrolden Devlet hakla 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin Tahsilat Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

375 000 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıl 

tahsilatı 
Artış, eksiliş 

farkı 
Değişme 
nispeti 

C) Tahmine esas olan, hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

D) Düşünceler: 

Petrol şirketlerinin alacakları ruhsatname adedi ve mesaha göz önünde 
yılında bu gelirinden 800 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

tutularak 1956 malî 

E) Hükümetin teklifi: 

800 000 
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Petrolden Devlet hissesi 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 1 

B) Tahsilat farklcm : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

D) Düşünceler: 

Dâhilde istihsal edilen petrolden 6326 sayılı Kanunun 78 nci maddesine göre alınacak Devlet 
hissesinin 1956 yılında 1 500 000 lirayı bulacağı tahmin, olunmuştur. 

Yıllık değişine 
Tahsilat Fark nispeti 

E) Hükümetin teklifi: 

1 500 000 
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Madenlerden Devlet hakkı 

A) Mukayese tablosu 

B) 

V) 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955 -1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 8 aylık 
» 9 » 

'Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

Hfe 8 aylık 2 380 169 
» 9 » 2 642 529 

Tahmin 

5 000 000 
7 300 000 
3 000 000 
6 O00 000 
7 000 000 
7 000 000 

1955 tahsilatı 

2 380 169 
2 642 529 

hesaplar : 

Tahsilat 

3 057 542 -
3 420 386 -
4 250 188 -f 
T> 473 001 -
4 514 366 ~-

Evvelki yıl 
tahsilatı 

3 084 312-
3 576 972-

Fark 

- 1 942 458 
- 3 879 614 

1 250 188 
526 999 

- 2 485 634 

Artış, eksiliş 
farkı 

704 143 
934 443 

Evvelki yıldan Yıllığa irca ı 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylbtk 
» 3 » 

1 430 054 
937 394 

3 810 223 — 
3 579 923 — 

Yıllık değişme1 

nispeti 

— 
+ 11,80 
-f 24,26 
+ 28,77 

17,51 

Değişine 
nispeti 

— 22,82 
— 26,12 

Vrtış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

326 338 3 483 885 
244 847 3 335 076 

D) Düşünceler: 

İstihsal ve ihraç imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle, 1956 malî yılı zarfında bu 
gelirden 7 000 000 lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

S) Hükümetim teklifi: 

7 000 000 
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Kambiyo murakabesi mukabilinde C. M. Bankasından alman 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952-1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955-1956 

Tahsilat farkları: 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

1955 tahsilatı 

125 000 
125 000 

Tahsilat 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

125 000 
125 OOO 

Fark 

Artış, eksiliş 
farkı 

Yıllık değişme 
nispeti 

Değişme 
nispeti 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Artış veya 
eksiliş 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

125 000 
125 000 

125 000 
125 000 

D) Düşünceler: 

Otomatik 
tahmin 

125 000 

Cumhuriyet Merkez Bankasından her sene nmktuan alınmakta olan 125 000 lira, aynen 1956 
bütçesine de konulmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

125 000 
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Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952-1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

50 000 
50 000 
80 000 

100 000 
50 000 
75 000 

Tahsilat 

#61 216 
69 710 
83 106 
76 590 
75 444 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

11 216 
19 710 
3 106 

23 410 
25 444 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
— 
— 

nispeti 

13,87 
19,21 
7,84 
1,49 

B) Tahsilat farkları: 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 8 aylık 
» 9 •» 

59 566 
59 566 

55 864 + 
55 864 + 

3 702 + 
3 702 + 

6,62 
6,62 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

59 566 Son 4 aylık 
59 566 » 3 » 

19 580 
19 580 

79 146 + 
79 146 + 

1 269 + 
1 269 + 

80 442 
80 442 

D) Düşünceler : 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılında 80 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

80 000 



— 352 — 
Peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli 

A) Mukayese tablosu 

B). 

0) 

Yılı 

1950-1951 
1951-1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955-1956 

Tahsilat farkları: 

Devreler 

ilk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

2 800 000 
3 040 000 

13 000 000 
6 000 000 
4 000 000 
5 000 000 

1955 tahsilatı 

3 763 965 
4 596 128 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 

ilk 8 a 
» 9 

lylık 3 763 965 
» 4 596 128 

Tahsilat Farlk 

2 55% 016 — 241 984 
3 394 492 + 354 492 
6 489 785 — 6 510 215 
5 951 777 — 48 223 
5 102 022 + 1 102 022 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı farkı 

2 882 245 + 881 824 
3 328 598 + 1 267 530 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 32,70 
4 91,12 

— 8,29 
— 14,27 

* 

Değişme 
nispeti 

+ 30,59 
+ 38,07 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 » 

2 219 881 5 983 846 
1 773 424 6 369 552 

eksiliş tahmin 

679 061 6 662 907 
675 142 7 044 694 

D) Düşünceler: 

1952 - 1955 Devresine ait satış vasatisi göz önünde bulundurularak, 1956 malî yılında 6 000 000 
lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 

6 000 000 
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Taksitle satılan gayrimenkul satış bedeli 

A) Mukayese tablosu 

B) 

C) 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 

v 1952-1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955-1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

750 000 
630 000 
650 000 
650 000 
700 000 

1 000 000 

1955 tahsilatı 

688 968 
707 597 

Tahmine esas oları hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 

îlk 8 aylık 688 968 
» 9 » 707 597 

Tahsilat 

600 508 
709 649 
648 170 
629 686 
867 675 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

Fark 

— 149 492 
+ 79 649 
— 1 830 
— 23 314 
+ 167 675 

Artış, eksiliş 
farkı 

611 141 4- * 77 827 
658 307 + 49 290 

Evvelki yıldan 

Yıllık değişme 
nispeti 

_— 
+ 18,17 
— 9,48 
— 2,85 
-f 37,79 

Değişme 
nispeti 

+ 12,73 
+ 7,98 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık. 
» 3 » 

206 534 
209 368 

945 502 
916 965 

eksiliş tahmin 

32 656 978 158 
15 660 932 625 

D) Düşünceler: 

1956 malî yılında, satış hasılatının 1 250 000 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

1 250 000 
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Borçlanma taksit bedelleri 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

800 000 
500 000 
900 000 

1 100 000 
1 000 000 
1 000 000 

Tahsilat 

575 257 
906 118 

1 031 502 
889 178 

1 458 809 

+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

224 743 
406 113 
131 502 
210 822 
458 809 

Yıllık değişme 

H-
+ 
— 
+ 

nispeti 

57,51 
13,83 
13,79 
64,06 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 
Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 

1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 8 aylık 814 121 772 883 + 41 238 
» 9 » 948 451 1048 735— 100 284 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

+ 
— 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat 

ilk 8 aylık 814 121 Son 4 aylık 685 926 1 500 047 
» 9 » 948 451 » 3 » 410 074 1 358 525 

eksiliş 

36 559 
39 203 

5,33 
9,56 

Otomatik 
tahmin 

1 536 606 
1 319 322 

D) Dü§ünceter; 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılında 1 500 000 liralık hasılat sağlanacağı tahmin edilmişti t-. 

E) Hükümetin teklifi: 

1 500 000 
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Kiralar 

A) Mukayese tablosu 

«; 

Yılı 

1950-1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955-1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

1 200 000 
1 200 000 
1 450 000 
2 000 000. 
2 000 000 
2 500 000 

1955 tahsilatı 

1 470 310 
1 679 436 

Tahsilat 

1 209 823 
1 506 546 
1 817 401 
2 049 307 
2 612 546 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

1 579 23( 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

) — 
1 853 649 — 

Farlk 

9 823 
306 546 
367 401 
49 307 

612 546 

A.rtış, eksiliş 
farkı 

108 920 
174 213 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 24,52 
+ 20,63 
+ 12,76 
+ 27,48 

Değişme 
nispeti 

— 6,89 
— 9,39 

(•) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

tik 8 aylık 1470 310 Son 4 aylık 1033 316 2 503 626 — 
» 9 » 1 679 436 » 3 » 758 897 2 433 333 — 

D) Düşünceler : 

71 195 
71 260 

Otomatik 
tahmin 

2 432 431 
2 367 073 

6570 sayılı Kanun gereğince kiralara yapılan zamlar nazarı itibara alınmak suretiyle, 1956 
malî yılında 2 750 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

2 750 000 
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Ecrimisiller 

A) Mukayese tablosu 

B) 

C) 

Yılı 

1950 -1951 
1951-1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

Î l k 8 a 
» 9 

ylık 344 691 
» 432 572 

Tahmin 

150 000 
260 000 
250 000 
250 000 
400 000 
400 000 

1955 tahsilatı 

344 691 
432 572 

hesaplar : 

Tahsilat 

236 477 
244 231 
301 074 
344 418 
522 130 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

+ 
_ 

+ 
+ 
+ 

Fark 

86 477 
15 769 
51 074 
94 418 

122 130 

Artış, eksiliş 

313 736 + 
362 610 + 

Evvelki yıldan 

farkı 

30 955 
69 962 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 3,27 
+ 23,27 
+ 14,39 
+ 51,59 

Değişme 
nispeti 

+ 9,86 
+ 19,29 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 » 

208 394 
159 520 

553 085 
592 092 

eksiliş tahmin 

20 547 573 632 
30 771 622 863 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre 1956 malî yılı içinde 600 000 liralık tahsilat yapılacağı tahmin edil
miştir. 

E) Hükümetin telcUfi: 

600 000 



A) 

B) 

C) 

Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahsilat farklMi: 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 
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Gümrük Ardiye Ücreti 

Tahmin 

210 000 
220 000 
60 000 
40 000 
50 000 
60 000 

1955 tahsilatı 

27 808 
34 245 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 

îlk 8 
» 9 

aylık 27 808 
» 34 245 

Tahsilat Fark 

226 603 + 16 603 
247 467 -f 27 467 
32 733 — 27 267 
32 339 — 7 661 
43 374 6 626 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı farkı 

24 196 + 3 612 
28 198-f 6 047 

Yıllık değişme 
nispeti 

_ 
+ 9,20 
— 86,77 
— 1,20 
— 34,12 

Değişme 
nispeti 

+ 14,92 
+ 21,44 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 3 » 

19 178 46 986 
15 176 49 421 

eksiliş tahmin 

2 861 49 847 
3 253 52 674 

D) DüşünceUr: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılında 50 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

S) Hükümttin Uhlifi: 

50 000 



1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 

İlk 8 aylık 
» 9 » 
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Menkul mallar satış bedelleri 

A) Mukayese, tablosu : 

Yılı Tahmin Tahsilat Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

6 000 000 
4 870 000 
8 000 000 
3 000 000 
3 000 000 
5 000 000 

1955 tahsilatı 

7 137 635 
•t 424 945 

2 185 188 — 3 814 812 
3 503 684 — 1 366 316 + 
4 476 622 — 
2 944 678 — 

3 523 378 + 
55 322 — 

5 421 293 + 2 421 293 + 

60,33 
27,76 
34,22 
84,10 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

3 648 143 + 3 489 492 + 
4 108 856 + 3 316 089 + 

95,65 
80,70 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca 

ilâve edilen edilen tahsilat 
Artış veya 

eksiliş 

i lk 8 aylık 7 137 635 Son 4 aylık 1 773 150 
» 9 » 7 424 945 » 3 » 1 312 437 

D) Düşünceler: 

8 910 785 
8 737 382 

1 696 017 
.1 059 136 

Otomatik 
tahmin 

10 606 802 
9 796 518 

Satılacak çeşitli eşya, malzeme, madde ve vasıta miktarı nazarı itibara alınarak 1956 malî 
yılında 11 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 

11 000 000 
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Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 

A) Mukayese tablostı 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955-1956 

Tahmin 

1 600 000 
2 850 000 
4 100 000 
7 000 000 
5 800 000 
8 000 000 

Tahsilat 

3 399 839 
2 970 052 
5 661 857 
5 741 063 
3 305 495 

+ 
+ 
+ 
— 

— • 

Fark 

1 799 839 
120 052 

1 561 857 
1 258 937 
2 494 505 

Yıllık değişme 

— 
+ 
+ 
— 

nispeti 

12,64 
90,63 

3,16 
42,42 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

t ik 8 aylık 
. » 9 » 

3 474 987 
3 548 645 

2 276 995 + 
2 355 757 + 

1 197 992 + 
1 192 888 + 

52,61 
50,63 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

Il'k 8 aylılk 3 474 987 Son 4 aylılk 1 028 500 4 503 487 541 093 5 044 580 
» 9 » 3 548 645 » 3 » 949 738 4 498 383 480 852 4 979 235 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılında 6 000 000 lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 

6 000 000 
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Faizler 

A) Mukayest tablosu 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

500 000 
1 330 000 
850 000 

1 500 000 
2 500 000 
2 500 000 

Tahsilat 

2 258 801 
2 059 549 
1 946 047 
2 896 610 
3 972 712 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

FarOc 

1 758 801 
729 549 

1 096 047 
1 396 610 
1 472 712 

Yıl 

— 
— 
+ 
+ 

lık değişme 
nispeti 

__ 
8,82 
5,51 
48,84 
37,15 

B) Tahsilat farMwı 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 8 aylık 
» 9 » 

1 886 892 
2 400 832 

1 711 905 + 
2 058 420 + 

174 987 + 
342 412 + 

10,22 
16,63 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 8 aylık 
» 9 » 

1 886 892 Son 4 aylık 
2 400 832 » 3 >> 

2 260 807 
1 914 292 

4 147 699 
4 315 124 

+ 
+ 

231 054 
318 346 

+ 4 378 753 
+ 4 633 470 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılı zarfında 4 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olun
muştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

4 000 000 



A) 

3) 

C) 

Mukay»ge tabUm : 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1958 
1958- 1954 
1954 -1955 
1955-1956 

Tahsüât farkları : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 
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Kıymetli kâğıtlar 

Tahmin 

450 000 
450 000 
600 000 
500 000 
700 000 
750 000 

1955 tahsilatı 

598 375 
646 357 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 

İlk 8 . 
» 9 

aylık 598 375 
» 646 357 

Tahsilat 

434 796 — 
485 953 + 
494 203 — 
569 564 + 
768 158 + 

Fark 

15 204 
85 958 

105 797 
69 564 
68 158 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı 

493 191 + 
564 123 + 

farkı 

105 184 
82 234 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 1 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Son 4 aylık 
» 8 » 

274 967 
204 035 

873 342 
850 392 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
4- 11,76 
+ 1,69 
+ 15,23 
+ 34,86 

Değişme 
nispeti 

+ 21,32 
+ 14,57 

^.rtış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

58 622 931 96i 
29 727 880 119 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılında 1 000 000 lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

J5) Hükümetin teklifi : 

1 000 000 

• 



— 362 — 
Tavizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

200 000 
50 000 
150 000 

1 500 000 
5 000 000 
5 000 000 

Tahsilat 

159 350 
893 777 

1 993 384 
4 508 318 
3 672 762 

+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

40 650 
843 777 

1 843 384 
3 008 318 
1 327 238 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 460,88 
+ 123,02 
+ 126,16 
—- 18,53 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı . tahsilatı farkı nispeti 

İlk 8 aylık 
» 9 » 

3 910 092 1 535 339 + 2 374 753 + 154,67 
4 737 954 2 061 373 + 2 676 581 + 129,84 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 8 aylık 3 910 092 Son 4 aylık 2 137 423 6 047 515 3 305 952 .9 353 467 
» 9 » 4 737 954 » 3 » 1 611 389 6 349 343 2 092 227 8 441 570 

D) Düşünceler: 

1955 tahsilatının seyrine göre, 1956 malî yılında 10 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olun
muştur. 

E) Hükümetin teklifi : 

10 000 000 

• 
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Sair kaldırılmış vergiler artıkları 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahmin 

200 000 
205 000 
200 000 
150 000 
150 000 
225 000 

Tahsilat 

113 446 
46 028 

237 220 
147 506 
60 022 

— 
— 
+ 
— 
— 

Fark 

86 554 
158 972 

37 220 
2 494 

89 978 

Yıllık değişme 

— 
+ 
— 
— 

nispeti 

59,42 
415,38 

37,81 
59,30 

B) Tahsilat farkları: 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 8 aylık 24 296 36 607— 12 311 
» 9 » 19 172 83 546— 64 374 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

— 33,63 
— 77,05 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya ' 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat 

İlk 8 aylık _ 24 296 Son 4 aylık 23 415 47 711 
» 9 » 19 172 » 3 » — 19 172 

eksiliş 

7 874 
— 

Otomatik 
tahmin 

39 837 
19 172 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılı zarfında 50 000 lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

50 000 
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Para cezaları 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

3 000 000 
800 000 

1 250 000 
4 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

1955 tahsilatı 

4 197 747 
4 792 078 

Tahsilat 

815 488 
1 700 847 
2 803 248 
3 549 627 
4 227 739 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

— 
+ 
+ 
— 
— 

Fark 

2 184 512 
900 847 

1 553 248 
450 373 
772 261 

Artış, eksiliş 

2 356 299 + 
2 711 863 + 

farkı 

1 841 448 
2 080 215 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 108,56 
+ 64,81 
+ 26,62 
+ 19,10 

Değişme 
nispeti 

+ 78,15 
+ 76,70 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

4 197 747 Son 4 aylık 
4 792 078 » 3 » 

1 871 440 
1 515 876 

6 069 187 
6 307 954 

Artış veya 
eksiliş 

1 462 530 
1 162 666 

Otomatik 
tahmin 

7 531 717 
7 470 630 

D) Düşünceler: 

1955 yılı tahsilatının takibettiği seyir nazarı itibara alınarak, bu gelirden 1956 malî yıb zar 
fmda 11 500 000 lira hasılat sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

11 500 000 
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Vergi ve zam cezaları 

A.) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950 -1951 
1951-1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955 -1956 

Tahmin 

5 000 000 
3 000 000 
2 300 000 
4 000 000 
5 000 000 

10 000 000 

Tahsilat 

3 359 712 
2 650 302 
3 499 967 
4 575 592 
8 570 178 

— 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

1 640 288 
349 698 

1 199 967 
575 592 

3 570 178 

Yıllık değişme 

— 

+ 
+ 
+ 

nispeti 

— 
21,11 
32,05 
30,73 
87,30 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1955 tahsilatı tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

ilk 8 aylık 5 748 588 4 687 398 + 1 061 190 + 22,63 
» 9 » 6 657 993 5 M2 729 + 1 025 264 + 18,2C 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
Devreler 1955 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

İ l k 8 aylık 5 748 588 Son 4 aylık 3 882 780 9 631 368 
» 9 » 6 657 993 » 3 » 2 937 449 9 595 442 

878 673 
534 615 

) 

Otomatik 
tahmin 

10 510 041 
10 130 057 

D) Düşünceler: 
* 

Tahsilatın seyrine göre, 1956 malî yılında 11 500 000 lira tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

11 500 000 



A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

B) Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

Tahmin 

500 000 

1955 tahsilatı 

22 384 
35 277 
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Trafik cezaları 

Tahsilat Fark 

5 083 5 083 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı farkı 

Yıllık değişme 
nispeti 

Değişme 
nispeti 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1955 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca 

ilâve edilen edilen tahsilat 
Artış veya 

eksiliş 

îlk 8 aylık 
» 9 » 

22 384 Son 4 aylık 
35 277 » 3 » 

5 083 
5 083 

27 467 
40 360 

D) Düşünceler: 

1956 malî yılında bu gelirden 500 000 lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Otomatik 
tahmin 

E) Hükümetin teklifi: 

500 000 



—» 3OT —• 

Müteferrik varidat 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1950-1951 
1951 -1952 
195£> 1953H 
1953 -» 1954-
1954-1955; 
1955 -1956 

it) TtihsilM"farkları: 

Devreler 

ilk 8; aylık 
» 9 » 

C) TfâîiMine esas olan 

Devreler 1955 tahsilatı 

ÎHtf&ajtkkr 9:974*735 
»-9 »^ 11 733 891 

Tahmin 

17 300 000 
15 000 000 
25 000 000 
10 000 000* 
15*000 000 
18 000 000 

1955 tahsilatı 

9 974 735 
11 733 891 

hesaplar : 

Tahsilat Fark 

18 558 160^ -H 1 258 160 
14 742 902 — 257 098 
11 542 492 — 13 457 508-
25^868 243r 4- 15 868 243 
35 060 373: + 20'OSO 3T3* 

Evvelki yıl Artışr eksiliş* 
tahsilatı farkı 

27 850 002— 17 875 267 • 
29 108 054— 17 374 163 

Yıllık değişine 
nispeti 

__ 
— 20,55 
— 21#0v-
+ 124,11 

i + 35^3 

Değişmet 
nispeti 

— 64,18 
— 59,68 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahtöât-

Sân 4 aylık 
» 3 » 

7 210 371 17 185 106 — 
5 952 319 17 686^210^ — 

ek&öi^ tahmin 

4-627'616 12 557 490 
3-552 ̂ 3434 14^133 36T 

D) Düsüncthr: 

Tahsilat seyri nazarı itibara alınarak, 1956 malî yılında 35 000 000'liralık tahsilat'yapılacağı 
tahmin olunmuştur. 

3) H&kütMtinr teklifi: 

, 35 000 000 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 14 . Ti . 1956 
Esas No. 1/355 
Karar No. 47 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 17 Aralık 1955 tarih ve 71 - 226/4113 sayılı tezkeresiyle Büyük Millet Meclisine 
sunulup encümenimize tevdi buyurulan 1956 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve merbu
tu cetveller Maliye Vekilinin bütçenin heyeti umumiyesi hakkındaki izahlarını müaakıp encü-
menimizce tetkik ve müzakere olundu. 

Bütçe rakamlarından evvel, bunlara sene içerisinde hayatiyet verecek olan millî ekonominin 
umumi durumu gözden geçirilmek icabeder. Gerçekten; bütçe, devletin bir sene içerisinde millî 
gelirden ne hisse alacağını ve bunu ekonominin hangi kısımlarına sarf edeceğini gösteren sene
lik iş programı mahiyetinde bir vesikadır. Binaenaleyh: 

Millî ekonominin çeşitli cephelerden görünüşü tetkik ve tahlil edilmeden böyle bir program 
ihbarına imkân olmıyacağı gibi bunun ne dereceye kadar tahakkuk kabiliyeti bulunduğuna da 
nüfuz edilemez. Bu itibarla; dünyanın ekonomik manzarasına toplu bir bakıştan sonra millî eko
nomimizin ve maliyemizin muhtelif veçhelerini kısaca gözden geçirmek lâzımgelmektedir. 

DÜNYA ÎKTÎSADI VAZİYETİNE TOPLU BÎR BAKIŞ : 

Umumiyetle millî gelir ve masraflar artmakta devam etmiştir. Mevcut istatistiklere göre he
yeti umumiyesi itibariyle millî hâsıla 1954 senesinde 1950 senesine nispetle % 15 civarında bir 
artış kaydetmiş bulunmaktadır. Millî gider rakamları da buna mütenazır bir seyir takibetmekte-
dir. Bu arada devlet masrafları da mühim artış lar kaydetmektedir. Meselâ devlet masrafları 1938 
e nazaran Kanada'da millî hasılatın % 10 undan 14 üne, Birleşik Amerika'da % 15 inden 22 si
ne, Fransa'da % 12 sinden 16 sına, Norveç'te % 7 sinden % 11 ine, İngiltere'de % 14 ünden 
% 18 ine ve Isveç'de % 10 undan 17 sine çıkmış bulunmaktadır. 

Masraflarda, iktisadi inkişaftaki hızlı gelişmevi takiben görülen artma temayülü 1951 sene
sinde vergilerin artırılması suretiyle kısılmaya çalışılmış, fakat 1952 ve 1953 yıllarında iktisadi 
inkişafın devam etmesi muvacehesinde ise, vergi tenzilleri ve^diğer tedbirlerin hafifletilmesi yo
luna gidilmiştir. 1954 senesinde yeni vergi tenzilleri neticesinde ise istihlâk masrafları millî hâsı
layı geçmiş bulunmaktadır. 

Yatırımlara gelince; son beş senede yüksek yekûnlara baliğ olmuş bulunmaktadır. 

1951 den sonra istihlâk malları istihsaline müteveccih yatırımlara mütaallik tahditler de ha
fifletilmeye başlanmıştır. Yatırım miktarları mûtat veçhile en fazla sanayi memleketlerinde yük
sek seviyelere ulaşmıştır. 

Meselâ Batı - Almanya'da 1954 gayrisâfi millî hâsılanın % 21 i, Kanada'da % 22 si, Dani
marka'da % 23 ü, Birleşik Amerika'da % 14 ü, Fransa'da % 17 si, ingiltere'de % 16 sı ve Isveç'
de % 21 i nispetinde yatırım yapılmıştır. 

Dünya ekonomisinin heyeti umumiyesi itibariyle seyrini birkaç cümle içerisinde hülâsa etmek 
İcabederse denebilir ki, ikinci Dünya Harbinin hitama ermesinden sonra başlıyan inkişaf hare-
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keti, zaman zaman ve yer yer müşahade edilen enflasyoncu temayüllere karşı ciddî tedbirlerle 
mücadele edildiğinden, devam etmektedir. 

Dünya ekonomisinin muhtelif veçhelerine aidolmak üzere Birleşmiş Milletler 1955 Aralık ayına 
ait istatistik bülteninden aldığımız bâzı rakamları aşağıya dercediyoruz. 

Sanayi istihsal umumi endeksi 

(1948 yılı 100 itibariyle) 

1950 1951 ' 1952 1953 1954 

Avusturya 
Belçika 
Brezilya 
Kanada 
Danimarka 
Fransa 
Batı - Almanya 
Yunanistan 
. İtalya 
Japonya 
Holânda 
İspanya 
İngiltere 
Amerika 

157 
102 
118 
108 
119 
111 
180 
151 
128 
142 
127 
107 
114 
108 

179 
118 
129 
115 
121 
125 
216 
171 
145 
193 
131 
115 
117 
115 

181 
114 
137 
119 
117 
131 
231 
170 
148 
213 
131 
123 
114 
119 

184 
114 
146 
127 
121 
127 
251 
193 
162 
261 
144 
125 
121 
129 

210 
124 
156 
125 
132 
139 
282 
236 
176 
281 
159 
129 
129 
120 

Toptan fiyat endeksleri 

(1948 yık (100) itibariyle) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Avusturya 
Belçika 
Brezilya 
Mısır 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İran 
İsrail 
İtalya 
Japonya 
Holânda 
Norveç 
İspanya 
İsveç 
Türkiye 
İngiltere 
Amerika 

170 
100 
124 
104 
115 
108 
94 
100 
79 
83 
90 
193 
117 
115 
126 
106 
97 
120 
90 

228 
121 
148 
116 
147 
138 
112 
121 
89 
91 
103 
268 
143 
143 
162 
140 
103 
146 
110 

253 
114 
163 
113 
143 
145 
114 
121 
93 
156 
97 
273 

,140 
Uİ52 
164 
148 
104 
149 
107 

239 
107 
188 
108 
134 
138 
111 
141 
112 
229 
96 
274 
134 
152 
175 
139 
107 
150 
105 

250 
105 
245 
105 
134 
136 
110 
158 
133 
270 
97 
272 
136 
154 
176 
139 
117 
150 
106 

258 
108 
276 
110 
141 
136 
113 
173 
123 
281 
97 
267 
136 
156 
184 
147 
125 
157 
107 



Avusturya 
Belçika 
Brezilya 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İtalya 
Japonya 
Türkiye 
İngiltere 
Amerika 

— Sırt) -_* 

Hayat pahahlığt endeksi 

(1948 yılı (100) itibariyle) 

1950 

140 
96 

104 
107 
111 
100 
124 
100 
123 
104 
106 
100 

1951 1952 

179 
105 
113 

^ 119 
130 

' 108 
139 
110 
143 
103 
116 
108 

203 
106 
133 
123 
145 
110 
146 
114 
150 
109 
126 
110 

1953 

202 
106 
162 
123 
144 
108 
160 
117 
160 
113 
130 
111 

1954 

207 
108 
190 
124 
143 
108 
184 
120 
170 
123 
132 
112 

1955 

210 
108 
230 
134 
146 
110 
197 
124 
168 
134 
141 
112 

Milli gelir tahminleri 

(Milyar olarak ve millî paralariyle) 

1950 1951 1952 1953 1954 

Belçika 
Brezilya 
Almanya 
isveç (Milyon) 
Fransa 
îtalya 
Japonya 
ingiltere 
Amerika 

270, 
205,9 
71,5 

26 830 
7,117 
6,866 
3,361 

11,666 
240 

301, 
246,1 
89,9 

32 940 
9,160 
7,888 
4,535 

12,485 
277 

311, 
284,4 

98,1 
36 300 

10,540 
8,340 
5,195 

13,861 
289,5 

314,4 
336,5 
103,7 

37 060 
10,851 

9,219 
5,964 

14,805 
303,7 

330,3 
440, 
112,3 

38 630 
11,498 

9,718 
6,148 

15,718 
299,7 

MÎLLÎ EKONOMÎMÎZ : 

Asırlarca ihmal edilmiş olmanın ve türlü tarihî hâdiselerin neticesi olarak aziz memleketimi
zin ve milletimizin ne derecelerde zayif bir iktisadi bünye ile 1950 senesine kadar geldiği hepimizin 
malûmudur. Öyle ki; 1960 senesi Mayısında işbaşına gelen Hükümet, istihsal ve iş hacmi asgari 
maişet seviyesini dahi bulmıyan ve hemen her türlü istihsal vasıtalarından ve imkânlarından 
mahrum bir memleket devralmış bulunuyordu. îktisaden gelişmemiş olan memleketlerin kalkın
malarının âdeta imkânsız denecek müşküllerle dolu olduğunu izaha lüzum görmüyoruz. Asgari 
maişet seviyesini dahi bulmıyan bu kabîl memleketlerin istihsallerinden bir kısmını istihlâk etme
yip vergi ve tasarruf yollariyle yatırım hedeflerine tevcih etmenin maddi müşkülâtına, ve böyle bir 
hareketin sosyal sahada doğuracağı memnuniyet -sizliklere; sadece, işaret etmekle iktifa ediyoruz. 
Fakat daha muhalefet yıllarında iken memleketin iktisadi kalkınmasına, bütün mevzuların üstünde 
bir ehemmiyet atfetmiş olan Demokrat Parti; takibettiği enerjik iktisadi politika sayesinde Türk 
milletinin şimdiye kadar âtıl kalan teşebbüs kabiliyetini ve çalışma, azim ve kudretini memleket 
sathında harekete getirmek suretimle bu gayrikabili hal muadeleye çözülme istikameti vermiş 
bulunmaktadır. 



Gerçekken; uyuyan iktisadi bünyemize ıştıra gücü zerki suretiyle halkımızın satma 
yeti artırılmış ve bunun neticesinde artan talebi karşılamak üzere; her nevi istisal sa 
yük bir faaliyet başlamış bulunmaktadır. Böylece; istihsal fazlamız yeni yetınmlarâ 
miş, yeni yatırımlar ise, eski istihsal seviyemizin tekrar çoğalmasına hizmet etmiştir. 

Diğer taraftan; hususi teşebbüsü ve zirai mahsulleri himaye, istihsale matuf kredi 
yoliyle, istihsal mekanizmasının daha verimli işlemesi temin edildiği gibi millî gelirde 
vergi olarak aldığı payın her sene artan nispette mühim bir kısmının tekrar yatırım 
tahsisine de, hususi bir ehemmiyet verilmiştir. 

Beş seneden beri devam eden bu istikametteki çalışmaların neticeleri peyderpey 
beraber asıl feyizli neticelerin önümüzdeki yıllarda idrak edileceği tabiîdir. 

İktisadi hayatımızın çeşitli sahalarında şimdiden elde ettiğimiz neticeleri 
layabiliriz : 

şöy 

ZtRAÎ İSTİHSALİMİZ 

Tarla mahsullerinin ekiliş sahası, istihsal ve randımanları 

(1946 - 1955) 

Yıllar 

/ Diğer 
Ekilen saha (1 000 hektar) sınai 
Hububat Bakliyat Pamuk bitkiler Yekûn 

Diğer 
İstihsal (1 000 ton) sınai 

Hububat Bakliyat Pamuk bitkiler Yek 

1934/1938 
1946/1950 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

6.338,8 
7.735,0 
8.244,2 
8.807,4 
9.868,0 
11.077,2 
11.271,3 
12.080,0 

415,2 
396,5 
426,8 
418,3 
435,6 
457,8 
460,5 
495,0 

249,3 
300,9 
448,5 
641,8 
675,0 
604,7 
581,8 
624,9 

338,0 
442,1 
464,9 
451,2 
483,1 
547,9 
551,4 
580,8 

7.341,3 
8.874,5 
9.584,4 

10.316,0 
11.461,7 
12.687,6 
12.865,0 
13.780,7 

6.802,3 
7.069,5 
7.763,9 
10.679,0 
12.242,0 
14.343,9 
9.624,2 
13.093,0 

324,9 
330,0 
381,7 
411,0 
478,1 
501,5 
419,2 
468,7 

54,6 
78,3 

118,0 
150,0 
165,0 
139..0 
142,0 
160,0 

961,5 
1.640,7 
2.022,9 
2.746,4 
2.717,7 
2.985,3 
2.928,9 
3.684,1 

8.14 
9.11 

10.28 
13.98 
15.6 
17.9 
13.11 
17.40 
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Zirai istihsal sahasına ait rakamlarda seneden seneye görülen inkişaflar şüphesiz kendiliğin

den olmamıştır. Ziraati makineleştirmek, toprak tevziatına görülmemiş bir hız vermek, artan 
miktarda iyi vasıflı tohum ve gübre dağıtmak, zirai kredileri beş misline çıkartmak ve saire gi
bi, çok çeşitli ve bin türlü emek ve zahmet dolu çalışmaların eseridir. * 

1954 senesinde mühim bir kuraklığa mâruz kalmış olmamıza rağmen- hububat istihsalimizin 
yine de 1950 den evvelki senelerin çok fevkinde elde edilmiş olması; bu çalışmaların diğer bir 
delilidir. 

1955 senesi de maalesef zirai bakımdan iyi geçmiş sayılamaz. Buna rağmen yukarda sıraladı
ğımız çalışmaların neticesi olarak, en iyi şartlarla geçen 1953 seviyesine yakın bir mahsul elde et
memiz mümkün olmuştur. Bu arada; zirai istihsal tesislerimizde Hükümetçe takibedilen prog
ram neticesi olarak büyük inkişaflar kaydedildiği ve Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat değer
lendirme, Et ve Balık Kurumunun hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi hususunda Hükümet 
gerekçesinde tafsil edilen faaliyeti memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

SINAÎ İSTİHSALİMİZ : 

Sınai istihsal muvakkat endeksleri 

(1948 - 100) 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (' 

Madenler 

100,0 
115,1 
122,0 
127,2 
145,8 
174,1 
152,9 

•) 153,5 

imalât 
sanayi 

100,0 
112,2 
112,6 
109,5 
128,8 ' 
135,3 
154,7 
171,6 

Gıda 
sanayi 

100,0 
114,4 
119,9 
124,8 
128,9 
148,4 
161,3 
210,5 

Genel 
endeks 

100,0 
113,5 
114,7 
118,4 
133,1 
.148,8 
157,1 
177,0 

Yukarda sınai istihsali muvakkat endeks rakamları, 1950 den bu yana sınai istihsalimizin % 70 
nispetinde arttığını göstermektedir. Fakat İmalât Muamele Vergisi matrahının bu müddet zarfın
da 3 misline yakın bir gelişme olduğunu irae etmesi muvacehesinde endeks rakamlarının hakiki 
durumu çok noksan inikas ettirdiği anlaşılmakta ve şu itibarla da sınai istihsalimizin asgari bir 
hesapla bir misli arttığını ifade etmekte hata olmadığını zannetmekteyiz. 

Sınai istihsalde kaydedilen bu terakkinin yanında neticeleri önümüzdeki yıllarda idrak edilecek 
olan inşa halindeki teşebbüslerimiz de ehemmiyetli bir yekûn teşkil etmektedir. 

Bu hususta gerekçede tafsilât verilmiş olduğundan biz sadece isimlerini ve mevzularını sırala
makla iktifa ediyoruz. 

Muazzam elektrik santralleri, çeşitli su işleri, çeşitli maden tesis ve teçhizatı, şeker ve çimento 
fabrikaları, azot sanayii ve suni gübre fabrikaları, Etibankın Murgul bakır fabrikasına ilâve 
etmekte olduğu asit sülfirik istihsal tesisleri, halen mevcut (600 000) iğ adedini bir milyona çıka
racak mensucat fabrikalan, Sümerbank fabrika lannda (60) milyon metre mensucat, 3 400 ton 

(m) Dokuz aylık muvakkat rakamdır. 
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pamuk ipliği, 740 ton suni yün ve selofan, 600 ton karbon sülfür ilâvei istihsali sağlıyacak yeni 
tesis ve ilâveler, Karabük haddehane ve çelikhane tevsii, dikişli boru fabrikası, çuval ve kanaviçe 
fabrikası, deri ve kundura fabrikası ilâvesi, fişek fabrikası ve bunlardan başka proje halinde olan 
yeni birçok teşebbüsler... Bunlarâan ayrı olarak da; hususi sektörün kuruluş halinde bulunan 
tesisleri. 

Çalışma sahası : İktisadi hayatımızın her cephesinde kaydedilen ehemmiyetli inkifrafa muvazi 
olarak birçok vatandaşlarımızın iş sahibi oldukları da muhakkaktır. Bu sahadaki istatistiklerimizin 
kifayetsizliğine rağmen elde mevcut rakamlar bu mütalâamızda yanılmadığımızı teyidetmektedir. 

Nitekim aşağıdaki rakamlar, müracaat eden vatandaşların gerek miktar ve gerekse nispet ba
kımından daha fazla aded ve nispette îş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından işe yerleştirildiklerini 
göstermektedir. # 

(Aylık vasati) 
Sene îş istiyenler İşe yerleştirilenler 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
L951 
1952 
1953 
1954 

2 110 
. 3 510 

3 626 
4 007 
4 514 
6 637 
11 380 
21 434 
34 363 

1 742 
3 208 
2 33'8 
1 863 
1 701 
2 339 
5 291 
16 289 
29 713 

Sigortaya tâbi işçi sayısı da 1951 de 348 000 iken 1955 te 400 000 e yükselmiştir. İş Kanu
nuna tâbi iş yeri sayısı 1950 de 9 127 iken 1955 te 19 575 e ve buralarda çalışan işçi sayısı da 
373 961 den 614 356 ya çıkmış bulunmaktadır. 

MÜNAKALÂT : 

Artan istihsal ve iş hacmini karşılamak üzere münakale şebekemizin her şubesinin tevsi, ıslah 
ve takviyesinde tahakkuk ettirilen gelişmeler ve hizmet olarak elde edilen müterakki neticeler 
ile her gün karşı karşıya bulunduğumuz için istatistik rakamları zikrederek ve bu sahadaki faa
liyetlere ait tafsilâta girişerek raporumuzu uzatmak istemiyoruz. Esasen gerekçede bu hususlara 
etrafiyle temas edilmiş bulunmaktadır. 

MÎLLÎ GELÎR : 

Türkiye millî geliri 1950 den evvel uzun yıllar düşük bir seviyede kalmış ve seneden seneye bu 
miktar ya hiç değişmemiş veya % 1 civarında bir artış göstermiştir. 1950 den bu yana ise eko
nominin muhtelif şubelerinde yapılan muazzam yatırımlar neticesi olarak millî gelirimizde sene
den seneye mühim inkişaflar kaydedilmiş bulunmaktadır. Millî gelirimizin yekûn ve istihsal sek
törleri itibariyle arz ettiği gelişmeler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 



GETVEL (1) 

Istifiial1 sektörleri itibariyle câri fiyatlarla Türkiye millî geliri 

(istihsal âmilleri fiyatlariyle) 

(Milfon T. L.) 

1 -

2 -

3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -

13 -
1 4 -

Sektörler ve toplamlar 

- Ziraat 
a) Çiftçilik 
b) Örfnaneılık 
c) Balıkçılık 

- Sanayi 
a) Matİeiİcilîk 
b) îm&lât sînâyii 
c) Elektrik, havagazı, su 

- inşaat sanayii 
- Ticaret 
- Ulaştırma 
- Malî müesseseler 
- Serbest meslekler ve hizmetlelr 
- Mesken gelirleri 
- Devlet Hzihetleri 
- Yurt içi geliri (1 ilâ 9) 
- Dış âlefiı geliri ^ , ,.. ., 
- Safi millî hâsıla (Millî gelir) 'fîstilİaİ 

âmilleri fiyatlariyle) (10+İl) 
- Vasıtalı vergiler 
- Safi mıUî hâsıla (Piyİsa fiyatlârîylfe) 

(12+1$ 

1938 

775,0 
751,1 
18,8 
5,1 

204,4 
16,4 

182,2 
5,8 

76,7 
167,5 
94,0 
30,4 
67,2 
52,5 

170,1 
1.637,8 
- 3,7 

1.634,1 
230,4 

İİ64,5 

1948 

4:691,4 
4:582,0 -

8(£ö 
29,4 

9^,3 
7İ,2 

&®il 
İr,o 

280,3 
960,6 
4(fe,3 
129,4 
325,3 
237,5 
877,6 

.8.834,7 
— 20,0 

İ8f4,7 
913,8 

$728,5 

1949 

3.744,9 
3.647,9 

79,9 
17,1 

1.004,1 
92,3 

884,8 
27,0" 

296,2 
812,1 
499,2 
134,8 
328,2 
251,5 
871,0 

7.942,0 
— 18$ 

7.924,0 
983,3 

8.907,3 

1950 

4.472,0 
4.371,1 
79,6 

21,3 
1.094,4 

108,5 
955,4 
30,5 

319,2 
951,9 
476,9 
152$ 

M$ 
251,7 
911,8 

. 8.984,5 
— 20^ 

8.964,2 
1.014,2 

9.978,4 

1951 

5.563,9 
5.448,2 

90,1 
25,6 

1.250,3 
142,0 

L072;6 
35,7 

380,7 
1.080,9 

559,5 
216,2 
433,7 
278,5 
953,9 

10.717,6 
— 23,8 

10.693,8 
1.116,4 

11.810,2 

(*) Muv&Maİ tMminler. 



v 
Sektörler ve toplamlar 1938 1948 1949 1950 1951 

15 — Aşınma ve eskime 88,5 338,5 374,1 405,9 460,6 
16 — öayriaâfi millî hâsıla (Millî hasıla) (Pi

yasa ftyatlariyle) (14+15) 1.953,0 10.067,0 9.281,4 10.384,3 12.270,8 
¥1 — Gayrisâfi millî hâsıla (İstihsal âmilleri 

fıyatlariyle) (12+15) 1.722;6 9.153,2 8.298,1 9.370,1 M.154,4 

1) Zirai istihsal sahalarındaki inkişaf : 1950 seüefcihde işbaşına gelir gelmez hükümetinizin almaya 
betli tedbirler sayesinde zirai istihsalimizin 1951 senesinden itibaren süratli bir artış kaydetmeye başlad 
hede etmekteyiz. 

Filhakika, 1950 senesinden itibaren hükümetiniz bir taraftan çiftçi vatandaşlarımızı, kitle halinde • 
makineleriyle teçhiz etmek suretiyle en iptidai birer ziraat aleti olan karasaban ve kağnının düşük istih 
berinden kurtulmayı kendisine prensip edinirken diğer taraftan topraksız vatandaşlara toprak tevziatın 
ğıtımına, teknik ziraat bilgilerinin yayımına, suni gübre kullanılmasına, zirai kredilerin 1950 den önceki 
zaran beş misline çıkarılmasına, istihsal mıntakalarıhin her mevsimde geçit veren yollarla istihlâk merk 
lara bağlanMa'sîhâ, müstakâr bir fiyat politikasiyle zirai mahsullerin değerlen'dirilmesîîie ve çiftçilerimiz 
elde etmelerinin teminiöe büyük ehemmiyet vermiştir. 

Bu tedbirler sayesinde, zirai istihsalimizde kaydedilen süratli artışlar aşağıdaki tabloda açıkça görülm 



CETVEL <2) 

tstihsal sektörleri itibariyle sabit fiyatlarla Türkiye millî geliri 

Sektörler ve toplamlar 

! — Ziraat 
a) Çiftçilik 
b) Ormancılık 
c) Balıkçılık 

2 — Sanayi 
a) Madencilik 
b) İmalât sanayii 
c) Elektrik, havagazı, sıı 

3 — inşaat sanayii 
4 — Ticaret. 
5 — Ulaştırma 
6 — Malî müesseseler 
7 — Serbest meslekler ve hizmetler 
8 — Mesken gelirleri 

.9 — Devlet hizmetleri 
10 — Yurt içi geliri (1 ilâ 9) 
11 — Dış âlem geliri 
12 — Safi millî hâsıla (Millî gelir) (istihsal 

âmilleri fiyatlariyle) (10+11) 
13 — Vasıtalı vergiler 
14 — Safi millî hâsıla (Piyasa fiyatlariyle) 

(12 + 13) 

1948 istihsal âmilleri fiyatlariyle) 

(Milyon T. L.) 

1938 1948 1949 1950 1951 

4.085,3 
3.999,8 

65,8 
19,7 

684,9 
54,2 

623,1 
7,6 

366,5 
814,6 
295,6 
100,5 
267,2 
165,9 
584,7 

7.365,2 
— 16,7 

7.348,5 
759,6 

4.691,4 
4.582,0 

86,0 
23,4 

926,3 
78,2 

828,1 
20,0 

280,3 
960,6 
406,3 
129,4 
325,3 
237,5 
877,6 

8.834,7 
— 20,0 

8.814,7 
913,8 

3.671,8 
3.576,1 

78,7 
17,0 

978,1 
96,5 

859,7 
21,9 

321,3 
796,4 
492,8 
144,1 
337,8 
246,1 
857,4 

7.845,8 
— 17,8 

7.828,0 
810,3 

4.551,2 
4.446,2 

83,8 
21,2 

1.014,1 
96,3 

894,2 
23,6 

454,7 
952,0 
488,3 
151,7 
371,2 
241,3 
894,4 

9.118,9 
— 20,6 

9.098,3 
942,8 

5.493,5 
5.377,3 

90,7 
25,5 

1.098,9 
119,8 
952,7 

26,4 
473,0 

1.127,7 
532,9 
169,7 

* 423,1 
257,5 
943,1 

10.519,4 
— 23,8 

10.495,6 
1.091,6 

8.108,1 9.728,5 8.638,3 10.041,1 11.587,2 

(*) Muvakkat tahminler. 



Sektörler ve toplamlar 1938 1948 1949 1950 1951 

15 — Aşınma ve eskime 259,9 338,5 337,3 358,9 401,1 
16 — Gayrisâfi millî hâsıla (Millî hâsıla) (Pi

yasa fiyatlariyle) (14 + 15) 8.368,0 10.067,0 8.975,6 10.400,0 11.988,3 
17 — Gayrisâfi millî hâsıla (İstihsal âmilleri 

fiyatlariyle) (12+15) . 7.608,4 9.153,2 8.165,3 9.457,2 10.896,7 

Bunların yanında 1950 senesinden sonra girişilmiş bulunan ve büyük kısmı önümüzdeki seneden itibar 
ye açılacak olan muazzam tesisler istihsale başladıkları vakit, gayrisâfi millî istihsalde de kitlevi artışlar 
mak lâzımdır. 

Memleketimizde millî gelir istatistiklerinin çok yeni olduğuna, bu istatistiklerin ihzarında kullanılan us 
mül ettirildiğine, buna bağlı olarak, evvelce yapılmış olan muvakkat hesaplarla ifade olunan millî gelir ra 
likler husule geldiğine burada işaret etmek yerinde olur. 

Gayrisâfi millî istihsal rakamları hakkındaki bu umumi izahattan sonra, muhtelif sektörlerdeki istihsal 
yapılmakta olan sermaye yatırımları hakkında toplu olarak izahat vermek faydalı olur. 
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1950 den evvel tamamen sabit kalan ve hattâ nüfus tezayüdü nazara alındığı takdirde tenez

zül kaydeden millî gelirimiz; 1948 sabit fiyatlariyle, 1950 senesine nazaran 1953 te % 40 bir ar
tış göstermektedir. Hububat istihsali bakımından bir kuraklık senesi olan 1954 senesinde ise bu te-
zayiit yine % 30 civarındadır. 

Fert başına düşen yıllık vasati gelir ise yine 1948 sabit fiyatlariyle 1949 da 382 den 1954 se
nesinde 490 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

MEVDUAT HACMİ VE BANKA KREDİLERİ : 

Mamlekette istihsal ve iş hacminin genişlemesi ve vatandaşların gelirlerinin yükselmesiyle müte-
rafik olarak; mevduat hacmında 1950 den bu yana % 362 nispetinde bir çoğalma hâsıl olmuştur. 
Filhakika 31 . XII . 1949 tarihinde 989 milyon lira olan mevduat yekûnu, 30 . V I . 1955 tarihinde 3 
milyar 580 milyona yükselmiştir. Bu miktarın 1 581 milyonu tasarruf, mütebakisini diğer mevdu
at teşkil eder. Tasarruf mevduatı daha ziyade vadesiz mevduat kısmında inkişaf göstermekte 
olup vadeli kısmı 116 milyondan sadece 138 milyona erişebilmiştir. 35u nokta üzerinde ehemmiyet
le durulmasını temenniye değer buluruz. 

Banka kredilerine gelince; onun da mevduat hacmmda görülen inkişafla mütenasip bir seyir 
takibettiği ve böylece ekonominin kredi ihtiyacının memnuniyeti mucibolacak bir seviyede karşı
lanmakta olduğu görülmektedir. 

30 . VI . 1950 tarihine nazaran 30 . VI . 1955 tarihinde zirai kredi 350 milyondan 1 milyar 503 
milyona, ticari kredi 1 milvar 134 milyondan 3 milyar -457 milyona, ipotek mukabili kredi 78 
milyondan 355 milyona, Sanayi Kalkınma Bankası kredisi sıfırdan. 140 milyona baliğ olmuştur. 

Ancak; ekonomimizin bugün vâsıl olduğu merhabda kredilerin bilhassa istihsal ve ihracat kay-
naklariyle doğrudan doğruya alâkalı mevzulara tevcih ve tatbikatının ona göre murakabe edil
mesi ve hacminin da millî gelirden ayrılan reel tasarruf miktariyle ahenkli bulundurulması lü
zumuna işaret etmek faydalı olacaktır. 

Esasen gerek yeni Hükümet programı ve gerekse Maliye Vekilinin encümenimizde verdiği 
izahat; kredi politikasının temenni ettiğimiz istikamette yürütüleceğini teyit ve takviye etmek
tedir. 

TEDİYE BİLANÇOSU : 

Tediye bilânzosu ve bu bilançonun en esaslı kalemini teşkil eden dış ticaret meselelerimiz ge
rek gerekçede, gerekse Ticaret Vekâleti bütçesini tetkik eden raportörlerimizin raporunda esaslı ola
rak tafsil ve tahlil edildiği için, rakam ve saire izahatı tekrardan içtinabederek sadece bu mevzuda-
ki görüşümüzü belirtmekle iktifa edeceğiz. 

Fiilî imkânsızlıklar sebebiyle ithalât yapılamıyan üç beş sene istisna edilirse, bu memleketin 
tediye bilançosu, cılız bırakılmış olan iktisadi bünyesinin tabiî neticesi olarak, öteden beri açık 
veregelmiştir. 

Hükümetimiz; tediye muvazenesini, ithalâtı tahdit yoliyle değil, memleketin iktisadi potansi
yelini ve ihraç kudretini artırmak suretiyle temin etmek gayesini gütmektedir. 

İktisadi potansiyelimizi artırmak için vergi ve tasarruf yoliyle yaptığımız yatırımlara, bulabil
diğimiz nispette dış kredileri de ilâve çderek bu hedefe bir an evvel varmayı düşünmekteyiz. Ya-
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bancı Sermaye Kanunu ile 265 i yabancı olmak üzere yapılan 505 milyon liralık yatırım ile dışar
dan temin edilen çeşitli krediler böyle bir anlayışın mahsulüdür. 

Ticaret ve tediye bilânçolanndaki açıklar, istihlâk malları ithalâtının artmasından ileri gelsey
di endişeye mahal olabilirdi. Fakat ithalâtımızın % 70 inin yatırım malları olması hakikati mu
vacehesinde? bizler tamamen müsterih bulunmaktayız. Bu meyanda hububat bakımından iki fena 
mahsulî yılı idrake ettiğimizi ve üstelik başlıca ihraç maddelerimizin beynelmilel fiyatlarının da 
düşme seyri takibettiği bir devrede bulunduğumuzu da, ayrıca hatırlatmak isteriz. 

Son olarak, dahilî ekonomik istikrar meselesine temas ederek bu bahse nihayet vereceğiz. Te
diye bilançosunu denkleştirmek gayesiyle yatırım yapmakta olan bir memlekette dahilî ekonomik 
ve malî istikrar temin edilmez, ve dahilî fiyatlar yükselme istikametini takibederse, tediye bilanço
sunun büsbütün bozulmasının önüne geçmek mümkün olmaz, çünkü; bu takdirde yükselen fiyatlar 
bir taraftan mevcut ihraeatı daha da daraltmak ve diğer taraftan ithalât malları sarfiyatını artır
mak suretiyle muvazenenin büsbütün bozulmasını intaceder. 

Hükümetimizin programında ve gerekse Maliye Vekilinin encümenimizde vâki beyanatında 
para, kredi ve yatırım politikaları üzerinde hassasiyetle durularak bu hususta âzami itina gösteri
lecek zikredilmekte olması muvacehesinde böyle bir tehlikenin de bahis mevzuu olamıyacağını 
ifade etmek yerinde olur. 

Tediye muvazenesi açığı ve resmî kur farklarının çaresi olarak bâzı mahfillerce ileri sürülen de
valüasyon devası mücerret bir iddiadan ibarettir. Maliye Vekilinin encümenimizde de teyidettiği 
üzere; ne iktisadi icaplar ve ne de memleket menfaatleri, böyle bir yola gidilmesine asla müsait 
dsğildir. İstihsalimiz normal olarak ihracedilmekte ve elimizde her hangi bir stok kalmamaktadır. 

Tediye muvazenesi ve umumiyetle memleketin iktisadi kalkınması mevzuunda tek ihtiyacımız; 
dış yardım ve kredilerden ibarettir. Türkiye'nin iktisadi kalkmmasiyle demokrasi cephesinin beynel
milel münasebetlerde oynıyac&ğı ehemmiyetli rolün, anlayışyla karşılanacağını mümidediyoruz. 

EMİSYON HACMİ : 

Merkez Bankasının emisyon miktarı 20 . X . 1955 tarihinde 1 milyar 962 milyon liraya yük
selmek suretiyle geçen seneye nazaran 403,5 milyon liralık bir artış kaydetmiştir. Buna mukabil 
ticari ve zirai senetler yekûnunda ise 166.7 milyonluk bir tezayüt görülmekte ve Toprak Mah
sulleri Ofisine de hububat mubayaası için 301 milyon liralık avans verilmiş bulunmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat mubayaası için kısa vadeli olarak Merkez Bankasından 
avan3 almasının tamamen ticari karakter arz eden bir muamele olduğunda şüphe yoktur. Ancak; 
Ofis bünyesinde seneden seneye teraküm eden zararların Merkez Bankası yoliyle karşılanması, 
malî ve iktisadi muvazenemizi bozmaktadır. Bu zararların, bütçeye tahsisat koymak suretiyle 
karşılanacağı hususunda Maliye Vekilinin encümenimizda vâki beyanatı memnuniyetle karşılan
mış ve bu cihetin gelecek sene bütçelerinde temini encümenimizce temenni edilmiştir. 

FİYAT VE GEÇİNME ENDEKSLERİ : 

Fiyatların geçen seneden beri yükselme istikametinde bir seyir takibettiği ve geçinme endeks
lerinin de bununla müterafik olarak artmakta bulunduğu malûmdur. 1950 den bu yana toptan 
eşya fiyatları endeksi 100 den 125 e, geçinme cnJLeksi ise 140 a çıkmış bulunmaktadır. 
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Kanaatimizce, endekslerde görülen bu artışla dan bir kısmı fiyat murakabesi hususundaki 

mevzuat noksanından ileri gelmekte olup suni mahiyet arz etmekte, mütebakisi ise, takibedil-
mekte olan dinamik iktisadi inkişaf politikasının zaruri bir neticesi bulunmaktadır. Bu itibarla, 
takibedilen iktisadi ve malî politika mevzuunda yalnız fiyatı'arda görülen artma temayülünü de
ğil, buna mukabil istihsal hacmında ve millî ve ferdî gelirlerdeki tezayüdü de beraber mütalâa 
etmek icabeder. Fiyat artışlarının hayat pahalılığı yaratmakta olduğu şeklindeki iddiaalr istih
lâk seviyemizde noksanlık görülse idi haklı görülebilirdi. Halbuki 1950 den bu yana istihlâk se
viyemiz artmış; daha çok şeker, mensucat, gıda maddeleri ve inşaat malzemesi istihlâk edil
mekte bulunmuştur. Bu mevzuda tek sıkıntı çe len sabit gelirli vatandaşlar grupuna ise hükü
met bütçesinden verilmekte olan tahsisatın beşe çıkarılmak suretiyle, bu grup vatandaşların ge
lirleri de fiyat seviyelerine ulaştırılmış bulunmakladır. 

Bu meyanda üstüste iki fena mahsul) yılı geçirdiğimizi ve yatırım için sarf ettiğimiz milyar
larca liranın semerelerinin de henüz istihsalimize katılmış olmadığını, bu semerelerin önümüzde
ki yıllarda alınması ile iştira gücündeki fazlalığın ve iktisadi kalkınmayı süratle tahakkuk ettir
mek gaygusiyle yapılan yatırımların sebebiyet verdiği halihazır talep fazlasının alınacak nakdî 
tedbirlerle birlikte tamamen karşılanacağı muhakkaktır. 

Öte yandan suni fiyat artışlarına karşı kanuni tedbirler alınmakta olduğu da Yüksek Mecli
sin malûmu bulunmaktadır. 

BÜTÇE RAKAMLARININ TETKİK VE TAHLİLÎ : 

Rakamların tetkikinden çıkan umumi neticebri kısaca belirtmek icabederse denebilir ki, büt
çemiz denktir, samimîdir, âmme hizmetlerinin kemiyet ve keyfiyetini artırmaktadır, iktisadi 
kalkınma mevzularına daha fazla tahsisat ayrılmakta ve yeni mükellefiyet getirmemektedir. 

Vâsıl olduğumuz iktisadi inkişaf merhalesini ı zaruri icabı olarak, hükümetçe denk olarak 
teklif edilmiş bulunan bütçe rakamlarındaki muvazeneyi ihlâl etmemeye, encümenimizin her şe
yin üstünde bir ehemmiyet atfetmiş olduğunu, bilhassa kaydetmek isteriz. Samimiyet kaidesi
nin icabı olarak her hizmete gereği kadar tahsisat konduğu ve sene içerisinde munzam veya fev
kalâde tahsisat talepleriyle, aktarma tekliflerine esas itibariyle lüzum kalmıyacağı tesbit edilmiş
tir. 1950.den evvel alâkalı yıl bütçelerinin % 20 sini dahi aştığı görülen bu kabîl tekliflerin 1950 
den bu yana bütçede samimiyet kaidesine sıkı surette riayet edilmesi neticesi % 1 - 2 yi aşmadığını 
memnuniyetle kaydetmek yerinde olur. 

Personel masraflarında geçen seneye nazaran görülen fazlalığın mühim kısmı, memur ve hiz
metlilere verilmekte olan senede üç maaş nispetindeki tahsisatın 5 e çıkarılmasından ve müteba
kisi de artmasını beklediğimiz âmme hizmetlerinin inkişaflarından ileri gelmektedir. 

Senelerden beri intizar ettiğimiz personel kanunu hazırlıklarının tamamlanarak Meclise sevk 
edilmek üzere olduğunu memnuniyetle kaydederiz. 

Âmme hizmetlerinde müstahdem memurların şahsi verimliliğini temin etmesi beklenen bu ted
birin kadro ve teşkilât meselelerimizin de ele alınarak, (Devlet memurları rasyonel hizmet re
formu) nun tamamlanması, uygun olur. 

Diğer taraftan; bütün daireler için lüzumlu vasıta ve malzemelerin tek elden mubayaa edilme
si mevzuunun mümkün olduğu kadar genişletilmesine devam edilmelidir. Devlet Malzeme Ofisinin 
bu maksada tevcih edilmesi, devlet masraflarında mümkün tasarruflar temin edecek çok yerinde 
bir tedbirdir. 
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Muhtelif daire ve müesseselerin çeşitli hizmetleri için kabul edilmiş olan tahsisat rakamları ili

şik A/l ve A/2 işaretli cetvellerde gösterilmiş bulunmaktadır. Ancak; Millî Savunma hizmetlerine 
ait tahsisat bu cetvellerde gösterilenlerden ibaret değildir. Geçen seneye nazaran takriben 69 mil
yon fazlasiyle 873 küsur milyon lira olan bu tahsisattan ayrı olarak jandarma, koruyucu asker 
müfrezeleri, Gümrük Muhafaza, Millî Savunma Yüksek Kurulu gibi Millî Müdafaa ile ilgili teşki
lât ve hizmetlerin gerektirdiği masraflar da, alâkalı vekâlet ve daire bütçelerinde yer almış bulun-* 
maktadır. Bunlardan başka; müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinden karşılık paralar voliy
le alacağımız yardım, millî müdafaamıza tahsis edilmekte olduğu gibi askerî malzeme olarak hibe 
yoliyle gelecek yardım da 700 milyon lira civarında tahmin edilmektedir. Müşterek enfrastrüktür 
programı gereğince yapılan ve yapılmakta olan tesisler de bugüne kadar 615 milyon lirayı bul
muştur. 

Hükümetin teklif ettiği masraf bütçejeri şu şekildedir : 

Cari-masraflar 

Umumi muvazene 
Mülhak bütçeler 

2 349 977 095 
150 532 695 

Yatırımlar 

900 879 445 
550 469 722 

Yekûn 

3 250 856 540 
701 002 417 

Mülhak bütçelere Hazine yardımı olup tenzili 
lâzımgelen 

Bütçelerin net masraf yekûnu 

2 500 509 790 1 451 349 167 3 951 858 957 

66 585 058 522 430 734 589 015 792 
< \. > 

2 433 924 732 928 918 433 3 362 843 165 

Bu rakamlar, 1950 senesi ile mukayese edilirse, altı sene zarfında cari masraflarda % 90, yatı
rımlarda ise % 232 nispetinde bir inkişaf kaydedildiği memnuniyetle görülür. Ve asıl şayanı dik
kat tarafı da; seneden seneye büyük inkişaflar göstermekte olan yatırım masrafları da dâhil olduğu 
halde bütün masrafların, yeni vergilere gidilmeden büyük kısmı itibariyle iktisadi gelişmemizle mü-
terafik olarak artan devlet gelirleriyle karşılanmakta olması keyfiyetidir. Bütçe rakamlarında se
neden seneye görülen artışlann reel olmaktan ziyade itibari olduğu hakkındaki iddialar, vakıala
ra mutabık değildir. İktisadi gelişmemizin saiM ve neticesi olarak fiyat endekslerinde görülen te-
zayüdün bütçe rakamlarında görülen inkişafın çok dununda bulunduğu aşağıdaki mukayeselerle 
meydana çıkmaktadır. 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Bütçe ye
kûnları (A/ l ) ve 
(A/2) cetvelleri 

1 487 208 563 
1 579 758 737 
1 750 925 401• 
2 127 506 736 
2 288 475 000 
2 976 056 419 

• 

Artış miktarı 

92 550 174 
171 166 664 
376 581 335 
160 968 264 
687 581 419 

1950 
ye göre ar

tış nispeti 

% 6,22 
% 17,73 
% 43,05 
% 53,87 
% 100,11 

Toptan 
eşya fiyatla
rı endeksle
ri 1948 se
nesi (100) 
hesabiyle 

96,9 
103,4 

104,2 
106,6 
118. 
125 

1950 
ye göre ar
tış nispeti 

% 6,70 
% 7,53 
% 10,01 
% 21 
% 28 

1956 bütçe teklifleri yekûn itibariyle geçen seneden 332 246 874 lira fazlalık arz etmektedir. Bu 
fazlalık ilâve veya tenzil olarak dairelere şu şekilde aksetmektedir. 
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Daireler 1955 rakamı 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Dîvanı MuhasebM RÖislîğT 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
Bâsm - Yayın ve Tu. U. Md. 
istatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji îş. U. Md. 
Diyanet İşleri Reisliği 
Toprak ve îskân îş. U. MdV 
Tapu ve Kadastro Umum Md: 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum MüdürlüğüJ 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası îk. îşbir. Te§. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret-Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Mu. Vekâleti M. 
Gümrük ve v inhisarla* Vekâleti H 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâletim 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

Tekfin 

23 939 685 
1529 132 
4 547 717 
4 265 605 
1 311 872 

17 014 796 
4 908 840 
4 693,471 

15 225 497 
• lfc 431 952 

25860 177 
82 619.095 

724 931 600 
29 790 623 
56 878 334 
65 474 098 
24 031 915 

1 026 150 
756 388789 
263 279 202 
361 126 293 
174 706 175 
13 994 225 

133-558 881 
29 868 183 
82 518 587 
4 228 283 
3 419 801 

11 158 300 

2 940 727 278 

1956 Bütçe 
Encümenince 
kabul edilen Fazlası Noksanı 

26 395 395 
1 652 782 
3 904 512 
4 452 719 
1 470 778 

14 441 853 
4 090 226 
5 585 445 

17 486 661 
17 844 054 
30 543 998 

104 009 125 
785 000 000 
34 567 992 
74 766 020 
75 087 854 
24 390 466 

1 115 800 
808 866 687 
283 777 641 
425 833 530 
201 013 352 

9 306 271 
155 896 296 
36 706 556 

106 999 879 
4 729 532 
3 853 358 
9 185 370 

2 455 710 
123 650 

—-
187114 
158 906 

— 
— 

891 974 
2 261 164 

— 
4 683 821 

21 390 030' 
60 068 40(T 
4 777 369 

17 887 686 
9 613 756 

358 551 
89 650 

52 477'898 
20 498 439 
64 707 237 
26 307 177 

— 
22 337 415 

6 838 373 
24 481 292 

501 249 
433 557 

— 

— 
— 

643 205 
— 
— 

2 572 943 
* 818 614 

— 
— 

587 898 
— 
— 
~ . 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 
— 
— 
—> 

4-687 954 
— 
— 
— 
— 
— 

1 972 930 

3 272 974 152 343 530 418 11 283 544 
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Enoümenimizce kabul edilen bütçe rakamları, hizmet grupları itibariyle; 1955 bütçesi ve 1956 

Hükümet teklifi ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 

I nci kısım: Tahsisat ve benzeri 
özlük haklar 
II nei kısım: Personel masrafları 
III ncü kısım: Yönetim masrafları 
IV ncü kısım: Daire hizmetleri 
V nei kısım: Borçlar 
VI ncı kısım: Yardımlar 

Cari masraflar yekûnu 
Yatırımlar 

1955 bütçesi 

18 565 100 
1 134 854 672 

89 043 595 
552 463 542 
145 812 869 
122 628 559 

2 063 368 337 
877 358 941 

1956 
Encümence kabul 

edilen 

18 577 100 
1 348 444 860 
102 721 260 
589 877 859 
151 494 051 
146 653 989 

2 357 769 119 
915 205 033 

Fazlası 

12 000 
213 590 188 
13 677 665 
37 414 317 
5 681 182 
24 025 430 

294 400 782 
37 846 092 

Eksiği 

Umumi yekûn 2 940 727 278 3 272 974 152 332 246 874 

I nci kısım: Tahsisat ve benzeri 
özlük haklar 
II nei kısım: Personel masrafları 
III ncü kısım: Yönetim masrafları 
IV ncü kısım: Daire hizmetleri 
V nci. kısım: Borçlar 
VI ncı kısım: Yardımlar 

Cari masraflar yekûnu 
Yatırımlar 

1956 
1956 Encümence ka'bul 

Hükümet teklifi edilen Fazlası Eksiği 

18 577 100 
1 348 329 303 
102 621 819 
587 787 508 
151 524 051 
141 137 314 

2 349 977 095 
900 879 445 

18 577 100 
1 348 444 860 
102 721 260 
589 877 859 
151 494 051 
146 653 989 

2 357 769 119 
915 205 033 

115 557 
99 441 

2 090 351 
— 

5 516 675 

7 822 024 
14 325 588 

— 
— 
— 

30 000 
— 

30 000 
— 

Umumi yekûn 3 250 856 540 3 272 974 152 22 147 612 30 000 
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Diğer taraftan; encümenimizin hükümetin tekliflerinden yaptığı tahsisat tenzil re ilâveleri 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde ayrı bir sütunda gösterilmiştir. Bu tenzil ve ilâvelerin yekûn 
olarak daireler arasındaki dağılışı ise şu şekildedir : 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm U. Md. 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji işleri U. Md. 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Md. 
Toprak ve İskân İşleri TJ. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı ! 

Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş. Teş. 
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 

Yekûn 

Hükümet 
teklifi 

26 805 218 
1 734 470 
4 269 307 
4 928 707 
1 493 875 

13 257 675 
4 148 992 
5 402 74] 

17 713 983 
29 204 968 
17 875 052 
99 426 186 

785 000 000 
34 467 992 
74 867 309 
75 316 232 
23 814 240 

1 134 325 
798 101 631 
282 769 643 
421 028 000 
200 280 927 

9 206 461 
157 193 893 
36 908 985 

106 659 313 
4 863 332 
3 772 715 
9 210 370 

8 250 856 540 

Kncümenin 
kabulü Fazlası Noksanı 

26 395 395 
1 652 782 
3 904 512 
4 452 719 
1 470 778 

14 441 853 
4 090 226 
5 585 445 

17 486 661 
30 543 998 
17 844 054 

104 009 125 
785 000 000 

34 567 992 
74 766 020 
75 087 854 
24 390 466 

1 115 800 
808 866 687 
283 777 641. 
425 833 530 
201 013 352 

9 306 27J 
155 896 296 
36 706 556 

106 999 879 
4 729 532 
3 853 358 
9 185 370 

* 

— 
_ 
-^ 
-^ 

1 184 178 
~— 

182 704 
— 

1 339 030 
__ 

4 582 939 
— 

100 000 
— 

576 226 
~_ 

10 765 056 
1 008 000 
4 805 530 

732 425 
99 810 

— 
-_.. 

340 566 
„ _ 

80 643 
__ 

409 823 
81 688 

364 795 
475 988 
23 097 

_,-
58 766 

_ 
227 322 

..— 
30 998 

• • 

— 
— 

101 289 
228 378 

— 
18 525 

— 
— 
— 
— 
— 

1 297 597 
202 429 

— 
133 800 

— 
25 000 

3 272 974 152 25 797 107 3 679 495 

/ 



DEVLET BORÇLARI 

Devlet Borçları Bütçesi, geçen seneye nazaran 19 490 439 lira bir fazlalık gösterm 
nun 13 milyon küsur lirası emekli maaşlarına yapılan zamlardan, 4,5 milyonluk kı 
Topraklandırma Kanunu gereğince verilmiş olan toprak tahvillerinden bakiye lnsTTi 
dan, (4) milyonluk kısmı 1955 yılının (60) milyonluk istikrazına ait tertipten ve (4 
kısmı 6583 sayılı Kanuna istinaden yapılan istikrazdan ve mütebakisi Marşal kredile 
fa bu yıl başlıyan itfa taksitlerinden ve buna mukabil geçen seneki bâzı tertiplerde 
sından ileri gelmektedir. 

Devlet borçlarımızın yıl sonları itibariyle mukayeseleri kategori ve yekûn olar 
cetvelde gösterilmiştir. 

TABLO (1) 

31. 12 .1950 31. 12 .1951 31.12 . 1952 31 .12 .1953 

743 793 374 714 451 106 744 296 030 710 308 320 
310 150 276 369 785 641 208 245 950 251 264 781 

1 053 943 650 1 084 236 747 952 541 980 961 573 101 

II - Dış borçlar : 
a) Konsolide 557 854 322 549 842 683 647 196 266 507 336 116 
b) Dalgalı 14 079 562 7 780 601 4 688 490 88 123 450 

571 933 884 557 623 284 651 884 756 595 459 566 

1 625 877 534 1 641 860 031 1 604 426 736 1 557 032 067 

Genel Bütçeden ödenenler 

I - îç borçlar : 
a) Konsolide 
b) Dalgalı 



TABLO (2) 

Katma bütçeli daireler ve diğer mü
esseseler : 31.12.1950 31.12 .1951 31.12.1952 31.12.1953 

I - iç borçlar : 
a) Konsolide 20 137 266 18 373 334 16 119 330 13 804 022 
b) Dalgalı ' 520 289 813 576 027 793 583 290 195 574 765 414 

540 427 079 594 401 127 599 409 525 588 569 433 

II - Dış borçlar : 
a) Konsolide 133 362 838 127 084 399 119 849 894 118 416 408 
b) Dalgalı 69 878 785 65 232 687 50 874 909 40 281 690 

203 241 623 192 317 086 170 724 803 158 698 098 

743 668 702 786 718 213 770 134 328 747 267 534 

Unrami yekûn 2 369 546 236 2 428 578 244 2 374 561 064 2 304 300 201 

Toprak Mahsulleri Ofisinin Hazine 
kefaletini haiz bonoları 196 000 000 331 000 000 521 000 000 756 000 000 
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Devlet borçlarımızın gerek millî gelire, gerekse devlet gelirine olan nispetleri bakımından, 

diğer memleketlerle mukayese edildiği takdirde hepisinden düşük seviyede olduğu görülür. 
Memnunluk verecek olan bu durum şüphesiz başka memleketlerde istikraz yoliyle karşılanan 
kalkınma masraflarının; memleketimizde büyük mikyasta bütçe varidatı ile karşılanmakta ol
masının neticesidir. Umumi iktisadi ve malî durum müsaidolmak şartiyle; millî geliri artıracak 
mahiyetteki yatırımlar için daha da borca girilmesinde her hangi bir mahzur tasavvur edile
mez. Devlet borçlarının gittikçe ağırlaşmakta olduğu iddiası da hakikata mutabık değildir. 
Bilâkis 1950 de devlet borçlarımızın varidatımıza nispeti 140.49 iken tedricen azalmak suretiyle 
1955 sonunda 105.4 e düşmüştür. 

Ancak; dalgalı borçlardan kabil olduğu kadir kaçınılmasını ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin finansman ihtiyaçlarının karşılanması maksadiyle sermaye piyasasının memleketimizde 
teessüsünü mümkün kılacak şartların ve zeminin ihzarını temenniye değer görürüz. 

VARİDAT BÜTÇESİ 

1950 den sonra takibedilen iktisadi ve malî politika sayesinde artan istihsal ve iş hacmi ile 
müteraflk olarak devlet varidatımız seneden seneye mühim inkişaflar göstermektedir. Bu in
kişafı rakamlar şu şekilde irae etmektedir : 

Senesi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Tahsilat 
yekûnu 

1 300 
1 353 
1 653 
1 927 
2 231 

Artış i nispeti 1950 ye 
nazaran 

0 
% 4 
% 27 
% 48 
% 71 

1955 (on aylık) 2 192 
1950 den bu yana en fazla inkİ7af gösteren varidat membalarımız Gelir, Kurumlar, Muamele 

Vergisi, ve Tekel hasılatı gibi iş ve istihsal hayalı ile doğrudan doğruya alâkası olan kalemlerdir. 
Bu arada memnuniyet verici bir hâdise de Devlet varidatı içerisinde Vasıtalı ve Vasıtasız vergiler 
nispeti arasındaki farkın gittikçe azalmakta bulunması keyfiyetidir. Filhakika; Vasıtasız vergi 
ler nispeti, 1951 senesinde % 30 iken 1955 te % 40 a çıkmış ve buna mukabil Vasıtalılar ise % 70 
ten % 60 o inmiş bulunmaktadır. 

Devlet varidatında beş sene evveline nazaran % 150 ye yakın bir inkişaf kaydedilmiş olmasına 
rağmen vatanı baştan bara inşa etmek ve cihazlandırmak ve âmme hizmetlerimizin seviyesini me
deni bir seviyeye ulaştırmak yolunda eldeki mac'.di imkânları bir araya getirdiğimiz zaman ne bü
yük müşkülât içinde bulunduğumuz meydandadır. Bu itibarla; gelir kaynaklarımızın yeni bâçtan 
gözden geçirilmesi lâzımdır, kanaatindeyiz. 

1956 varidat tahmin rakamlarına gelince: Hükümetçe geçen seneye nazaran (431 793 539) lira 
faslasiyle (3 250 856 540) lira olarak teklif; encümenimizce ise, (22 117 612) lira fazlasiyb 
(3 272 974 152) lira olarak, kabul edilmiş bulunmaktadır. Hükümet gerekçesinde ve varidat ra
portörümüzün raporunda hsr kalem varidat için tahmin esaslarının nelerden ibaret olduğu etraflı 
olarak izah edilmiş bulunduğundan, bu hususta sadsce encümenimizce tahminlere yapılan ilâvele
re işaret etmekle iktifa ediyoruz. Bu ilâveler şunlardır : 
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Varidatın nev'i 

İmalât Muamele Vergisi 
Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 
Noter harçları 
Tekel İdaresi safi hasılatı 
Menkul kıymetler varidatının faizlerine 

22 117 612 

Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasının diğer maddeleri esas itibariyle her sene tekrar edi
len mûtat usul hükümlerinden ibarettir. Ancak; Ziraat Bankası ile Emlâk Kredi Bankasına ser
mayelerine mahsuben her sene bütçeden verilmekte olan tahsisatlar bu sene bütçe zaruretleri dola-
yısiyle kanunen muayyen nispet ve miktarlarda olamamış ve bu sebeple de mevzuubahis kanun 
lann bu sene tatbik edilemiyeceğine dair yeni bir madde tedvin olunmuştur. 

Bütçelerin müzakeresi sırasında encümenimizin temennisi olarak mazbatamıza derci kabul edilen 
maddeler : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi : 
Yeni Büyük Millet Meclisi binasının ikmal inşaatı için gerekli dövizin Hükümetçe tahsisi 

suretiyle binanın bir an evvel hizmete açılması. Millî Saraylara ait eşyadan Millî Saraylardan 
başka hizmetlerde kullanılmak üzere nakledilenlerin Millî Saraylara iadesi. 

Millî Müdafaa Vekaleti : 

Deniz silâhlarının kendi kaynaklarımızdan temin edileceği encümenimizde verilen izahattan 
anlaşılmış olmakla bu hususun 1957 bütçesinden itibaren dikkate alınması. 

Hariciye Vekâleti : 

Kâtibi Umumilik ikametgâhının bütçede yeralan masrafları için bir Immm lâyihasının Hükti 
metçe ihzar edilerek gönderilmesi. 

Maarif Vekâleti : 

Aydın vilâyeti dâhilinde eski eserleri ihtiva eden Karacasu kazasına bağlı Geyre köyünün, 
sakinlerinin ahar mahallere nakledileceklerinden dolayı evlerini tamir ve inşa edememeleri karşı
sında bulundukları güç durumdan dolayı bu köy halkının bir an evvel ahar mahalle naklettirile
rek huzura kavuşturulmalarının temini. 

Maliye Vekâleti: 

Çanakkale âbidesi inşası için Hükümetçe bir kanun lâyihası hazırlanması ve Hükümet eliyle 
bu âbidenin inşa edilmesi ve bu maksatla teşekkül eden derneğe 1956 bütçesindeki yardım da 
dâhil olarak şimdiye kadar yapılmış olan yardımların hesabatının teftiş ve murakabesi, 

1956 malî yılı içinde tahakkuk edecek fazlai varidatın köy yolları ve köylerde yapılacak su 
İğleri için sarf edilmek üzere Hükümetin munzam tahsisat talebinde bulunması, 

' Nafıa Vekâleti: f ' S H ' t S •-' '*' ' ' * '""' -"•••;- <>«!-,*-. - - •> 

Yatırımlar için mevzu tahsisatların maksat tahsislerinden başka işlere sarf edilmemesini temin 
için gelecek yü bütçesinde bu \xamm temin maksadiyle (R) cetveline formül ilâvesi, 

İlâve edilen 

10 000 000 
10 000 000 

500 000 
617 612 

1 000 000 

file:///xamm
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Devlet vasıtalarının kullanılmasında âzami dikkat sarfı ve hizmetten başka hususlarda istima
line meydan vermiyecek tedbirlerin ittihazı, 

Ziraat bütçesinin 773 ncü döner sermaye faslının 20 nci veteriner işleri ve kurumları madde
sine mevzu tahsisat dolayısiyle müessesenin işleyiş tarzı bir döner sermaye mefhumundan uzak 
bulunduğu cihetle acilen ıslahı hususunda gereken tedbirlerin alınması. 

1956 malî yılı Muvazene! Umumiye kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
İST. tmre 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mazbata M. 
Giresun 
M. Şener 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 

Ankara Antalya Antalya Aydın Balıkesir 
Bütçenin umumuna muhalifim K. Akmantar A. Tokuş Z. Uray S. Ytrcah 

M. Ete 

(Çanakkale Çankırı 
F. R. Zorlu (Diyanet İşleri Reisliği bütçesi

nin hayrat hademesi ücretleri) ter 
tibine ait söz hakkım mahfuzdur. 

T. Uygur 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Çorum 
Y. Gürsel 

Denizli 
M. Karman 

Diyarbakır 
Muhalifim 

Y. Azizoğhı 

Erzurum üJsMşehiı-
#. Erker A. Potuoğh 

İstanbul 
M. Sarot 

İzmir 
B. Ve 

Malatya 
Muhalifim söz hakkım 

mahfuzdur 
N. Yetkin 

Diyarbakır 
, Muhalifim 
/. ff. Tiğrel 

Gazianteb 
ı E. Cenani 

İstanbul 
N. A. Sav 

Kırşehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Bilgin 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Diyarbakır 
Söz hakkım mahfuzdur 

ff. Turgut 

Giresun 
ff. Erkmen 

İzmir 
A. A her 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Elâzığ 
Ö. E. Sanaç 

İçel 
1. Gürgen 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
R. Birand 

Muğla 
A. Sartoğlu 
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Ş. Çağlıyan 

Rize 
TL Agun 

Siird 
B. Erden 

Niğde 
A. N. Kadtoğlu 

Rize 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. Akçal 

• 
Sinob 

Söz hakkım mahfuzdur 

Ordu 
B. Aksoy 

Seyhan 
S. Barı 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Ordu 
8. tşbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

N. Sertoğlu 

Tokad 
ö. Sunar 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Van 
Maarif bütçesinde 

söz hakkım mahfuzdur 
K. Yörükoğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

Zonguldak 
Sf. Ataman 

Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Balık 

Zonguldak 
S. Durah 



HÜKÜMETİN T E K L Î F l 

1956 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan masrafları için, bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (2 349 977 095) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (900 879 445) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1956 bütçe yılı masrafla
rına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 250 856 540) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — a) 1956 bütçe yılı içe
risinde Millî Savunma ihtiyaçları için 
Birleşik Amerika'dan askerî yardım yo
lu ile veya sair suretlerle fiilen sağla
nacak malzeme ve eşya bedellerini bir 
taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir fasla varidat ve 
mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti büt
çesinde açılacak hususi bir fasla tah
sisat ve masraf kaydetmeye ve sözü ge
çen vekâlet bütçesinin ( A / l ) ve (A/2) 
cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve mad
deler arasında bu suretle tahsisat kay
dedilen miktarları geçmemek üzere ak
tarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasındaki karşılık paralar hesabın
da toplanan Türk liralarından Millî Mü
dafaa hizmetleri için Birleşik Ameri
ka Hükümeti ile mutabık kalınarak ya
pılacak liberasyonlar mukabilinde hu
susi kanunu gereğince kavdolunan tah
sisat miktarmca sözü geçen vekâlet 
bütçesinin ( A / l ) ve (A/2) cetvelleriy
le bu cetvellerdeki fasıl va maddeler 
arasında aktarmalar yapmaya; 

c) (b) fıkrasında yazılı karşılık 
paralar hesabında toplanan Türk lira
larından umumi bütçeye dâhil daireler 
hizmetleri için aynı surette yapılacak 
liberasyonlar miktarınca hususi kanu-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1956 malî yılı muvazenei umumiye 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan masrafları için, bağ
lı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 357 769 119) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (915 205 033) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1956 bütçe yılı masrafla
rına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 272 974 152) lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edil
miştir. 
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na tevfikan ilgili daireler bütçelerinin 
mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve 
maddelerine kaydolunan tahsisatları 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin 
(A/l) ve (A/2) cetvellerinde mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarmaya; 

îcra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğin

ce yapılacak aktarmalar yekûnu (200) 
milyon lirayı geçemez. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapıla
cak bağıtlara istinaden 1956 bütçe yılı 
içinde kısa süreli avanslar almaya ve 
hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl 
süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve ortaklıkların Hazineye yatır
mak istiyeeekleri paralan alarak karşı
lığında Hazine bonoları vermeye Mali
ye Vekili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların 
verdiği mezuniyetler dışında çıkarıla
cak Hazine bonoları (150) milyon lira
yı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiy
le elde.edilecek krediler veya bunların 
satış bedelleri ile uzun süreli Devlet 
tahvilleri satınalmaya veya bu karşı
lıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan 
ortaklıklardaki katılma paylarmı öde
meye ve îcra Vekilleri Heyeti karariy-
le bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma 
senetlerini satınalmaya Maliye Vekili 
mezundur. 

MADDE 5. — Dairelerin 30. V I . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
neu maddesine giren hizmetlileriyle ay
nı kanunun geçici 4 ncü maddesinde 
sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı 
hizmetli kadrolarında istihdam edil
mekte olanlardan ücretleri geçen yıla 
nazaran yükselmiş olanların yeniden 

B. E. 

MADDE 4. 
mistir. 

Aynen kabul edü-

MADDE 5. — Dairelerin 30. V I . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle 
aynı kanunun geçici 4 ncü maddesinde 
sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde, hayrat hademesine 
ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı 
hizmetli kadrolarında istihdam edilmek
te olanlardan ücretleri geçen yıla na
zaran yükselmiş olanların'yeniden bir 
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bir tâyin muamelesine lüzum kalmak
sızın yükseltilmiş kadro ücretleri veril
mek suretiyle istihdamlarına devam 
olunabilir. 

Bu madde hükmü mülhak bütçeli 
daireler hakkmda da tatbik olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için icra Vekilleri Heyeti karariyle 
kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — 26 .V . 1927 tarih ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince: 

a) Varidat çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümleri gösteren (C) 
cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış, vatani hiz
met maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunla
rı gösteren (G) cetveli; 

ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 460 
ncı (İhtiyat tahsisatı) faslmdan aktar
ma yapılabilecek fasılları gösteren (E) 
cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 7. — Devlet varidatının, 

hususi hükümlerine göre tarh ve tahsi
line 1956 bütçe yılında da devam olu
nur. 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti tara
fından idare edilecek okul pansiyonları 
hakkındaki 6 . V I I . 1931 tarihli ve 

B. E. 

tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın 
yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek 
suretiyle istihdamlarına devam oluna
bilir. 

1953 bütçe yılında (D) işaretli cet
veldeki hizmetli kadrolarında vâki üc
ret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılı
na nazaran almakta oldukları ücretleri 
azalmış olanlara aradaki farkm öden
mesine 1956 bütçe yılında da devam 
olunur. 

Yukarıki iki fıkra hükmü mülhak 
bütçeli daireler hakkmda da tatbik olu
nur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için îcra Vekilleri Heyeti Karariyle 
kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

MADDE 6. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. 
mistir. 

MADDE 8. 
mistir. 

Aynen kabul edil-

Aynen kabul edil-
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1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren 1 1 . V I . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce öğrencilerden 1956 yılı içerisinde alı
nacak ücretler bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 1 1 . V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 3 neü maddesi 
gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağ
lanması gereken kadrolar, bağlı (N) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci mad
deleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu 
ile tesbiti gereken misil, nispet ve mik
tarlar ilişik (H) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 11. — 30 . V I . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çe
şitli kuruluş kanunlarındaki kadrolar
dan bağlı CL) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 12. — 7 . V I . 1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Müdafaa mükelle
fiyeti Kanununun 36 nci maddesi ge
reğince Millî Müdafaa mükellef i yeti 
yoluyla alınacak hayvanların 1956 büt
çe yılı alım değerleri, ba&lı (O) işaret
li cetvelde ve 38 nci maddesi gereğince 
alınacak motorlu taşıtların alım değer
leri de bağlı (P) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 13. — Masraf fasılların
dan yapılacak harcamalara ilişkin for
mol bağlı (R) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 14. — Geçen yıl borçları 
fa sı 11 fırındaki tahsisat üstünde çıkan 
ve 1955 yılı bütçesinin aidolduğu terti
binde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bu fasıl
lara Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yılların a aı dolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 

P». K . 

MADDE 9. —- Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Aynen kabul edil
miştir. 
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93 ncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar 1956 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçları fasıl
larına Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 15. — 2 . V I . 1-929 tarihli 
ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlar
dan ödenmesi gerekecek olanlarla, ev
velce ödenmesi gerektiği halde bugüne 
ka^ar alacaklılarına verilemiyen tah
villerin karşılıkları 1956 bütçe yılında 
para ile ödenir. 

MADDE 16. — Mülhak bütçeli ida
relerle umumi bütçe dışındaki daire ve 
müesseselerin, umumi bütçeye dâhil 
dairelerce idare olunan her derecedeki 
yatılı okullarla ecnebi memleketlerde 
kendi hesaplarına okutacakları öğrenci
ler için bütçelerine konulmuş olan tah
silatlardan gerekli miktarları, ba^lı 
(B) işaretli cetvele varidat ve bu öğ
rencilerin her türlü masrafları ile tah
sisatına harcanmak üzere bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak fasıl ve maddelere tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 17. — 1956 büt^e yılı için
de Mdlî Müdafaa ihtivacı için ecnebi 
memleketlerden getirtilecek, ithalât 
umumi tarifesinin (27.10) numarasına 
giren (Akar yakıt ve madenî yadlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Pıhtım 
Resimleri ve Hazin eve, mülhak bütçe
li idarelere, hususi idare ve belediyele
re ait her türlü vergi, resim, hare ve 
zpmlardan ve ardiye ücretlerinden mu
aftır. 

MADDE 18. — Bedeli 27 Mayıs 1928 
tarihli ve 3525 savılı Kanunla tasdik 
olunan anlaşma ile temin edilen (10) 
milyon isterlinlik krediden ödenmek 
üzere umumi bütçe ve dâhil dairelerce 
yapılan malzeme siparişine mütaallik 

B. E. 

MADDE 15. 
mistir. 

Aynen kabul edil-

MADDE 16. 
mistir. 

Aynen kabul edil-

MADDE 17. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. 
mistir. 

Aynen kabul edil-
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sözleşmelerde Hükümete aidiyeti ka
bul edilen taahhüt. vergileri tutarını, 
bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde 
açılacak hususi fasla varidat, diğer ta
raftan bu daireler bütçelerinde malze
me bedellerinin masraf kaydı için açı
lan hususi fasıllara tahsisat kaydet
meye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun 
çerçevesi dışında, gerek Birleşik Ame
rika'dan ve gerek diğer memleketler 
ve beynelmilel teşekküllerden, yapıl
mış ve yapılacak anlaşmalar gereğin
ce bâzı hizmetler veya taahhütler kar
şılığı olarak muayyen maksatlara tah
sis edilmek üzere 1956 malî yılı içinde 
temin edilecek yardımların Türk lirası 
karşılıklariyle, malzeme ve hizmet be
dellerini bir taraftan bütçeye varidat 
diğer taraftan ilgili daire bütçesine tah
sisat kaydetmeye Maliye Vekili me
zundur. 

MADDE 20 — a) Orman Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki 24. I I I . 1950 tarihli ve 
5653 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesi
nin 2 nci fıkrası hükmü, 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik 
hakkındaki 13 . V . 1953 tarihli ve 6086 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin teş
kil olunan fona her yıl yapılacak tedi
yeye ait hükmü, 

c) Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı hakkındaki 4947 savılı Kanunun 7 
nci maddesinin 13. V I I . 1953 tarihli 
ve 6143 sayılı Kanunun 1 nci madde
siyle değiştirilen (c) fıkrası hükmü, 

d) Ziraat Bankası Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki 20 . V . 
Î955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, 

1956 bütçe yılında tatbik olunmaz. 
MADDE 21. — Bu kanun hükümleri 

1 Mart 1956 tarihinden itibaren •mer,~ 
idir. 

B. Ki 

MADDE 19. 
mistir. 

Aynen kabul edil-

MADDE 20. 
mistir. 

Aynen kabul edil-

MADDE 21. 
mistir. 

— Aynen kabul edil-
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m. 
MADDE 22. — Bu kanun hükümle

rini icraya Maliye Vekili memurdur. 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili. 

Devlet Vekili 
O. Yardımcı 

M. M. Vekâleti Vekili 
A. Menderes 
Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. özel 
İktisat ve Ti. Vekili 

F. Ulaş 
Güm. ve în. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demir er 

Devlet Vekili 
Dr. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
iV. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Cavusoğlu 
Hıh. ve îç. Mu. Vekili 

.V. Körez 
Ziraat Vekili 

K. Budakoğlu 
(jalışnıa Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

><?. Agaoğlu 

B. E. 

MADDE 22. — Aynen kabul edil^ 
mistir. 

/ 



A 1 - Cetveli 
Bütçe 

Hükümetçe Encümenince 
teklif edilen kabul edilen 

D a i r e l e r Lira Lira 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yay m ve Turizm Umum Müdürlüğü 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti * 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
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 

23 216 218 
1 689 470 
3 944 307 
4 908 707 
1 493 875 
12 152 325 
4 078 992 
5 255 740 
17 713 983 
28 904 968 
15 320 052 
99 402 686 
723 193 000 
34 467 992 
74 092 308 
74 542 108 
23 564 240 
1 134 325 

222 149 543 
282 769 641 
384 974 614 
9 476 422 
8 891 211 

155 144 447 
36 097 485 
83 671 019 
4 745 332 
3 772 715 
9 209 370 

23 131 395 
1 607 782 
3 779ı 512 
4 432 719 
1 470 778 
11 881 503 
4 020 226 
5 438 444 
17 486 661 
30 243 998 
15 289 054 
103 985 625 
723 193 000 
34 567 992 
73 991 019 
74 313 730 
23 840 466 
1 115 800 

226 919 011 
283 777- 641 
384 780 144 
9 408 847 
8 691 021 

152 846 850 
35 895 056 
84 011 585 
4 611 532 
3 853 358 
9 184 370 

YEKÛN 2 349 977 095 2 357 769119 



A 2 - Cetveli 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Biyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
istatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet îşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Tor>rak ve İskân îşleri Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
hariciye Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Hafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
(TÜmrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

YEKÛN 

Hükümetçe 
• teklif edilen 

Lira 

3 589 000 
45 000 

325 000 
20 000 

— 
1 288 350 

70 000 
147 002 

— 
600 000 

2 555 000 
7 783 500 

61 807 000 
— 

1 125 001 
1 374 124 

250 000 
— 

576 782 337 
— 

41 303 386 
164 086 005 

315 250 
9 549 446 
2 097 500 

25 647 544 
118 000 

— 
1 000 

900 879 445 

Encümenince 
kabul edilen 

Lira 

3 264 000 
45 000 

125 000 
20 000 

— 
2 560 350 

70 000 
147 001 

— 
300 000 

2 555 000 
23 500 

61 807 000 
— 

775 001 
774 124 
550 000 

— 
581 947 676 

— 
41 053 386 

191 604 505 
615 250 

3 049 446 
811 500 

22 988 294 
118 000 

— 

1 000 

915 205 033 





1956 Yılı 
MASRAF BÜTÇELERİ 
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Rapor 
(î. / / . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Türkiye Büyük. Millet Meclisinin 1956 malî yılı bütçesini tetkik ettik : 

Esbabı mucibe lâyihasında da açıklandığı üzere; 1956 yılı bütçesi 1955 yılma nazaran {Yatı
rımlar dâhil) bâzı fasıl ve maddelerde (2 711 781) lira fazlalık ve (77 926) lira noksanlık arz et
mekte, netice itibariyle 1956 yılı bütçesi : (2 633 855) lira fazlasiyle (26 823 540) liradır. Bu faz
lalığın, 

578 475 lirası maaş, ücret ve başka haklara 

104 149 » yönetim masraflarına ' 

137 157 » daire hizmetlerine • H 

1 827 000 lirası da yatırımlara ait bulunmaktadır. 

Yüksek komisyonca verilen karara uyularak ücretlere yapılan kademeli aamiar ve ilâveler dü
şüldükten sonra kalan miktar 5509 numaralı Kanun mucibince verilecek ikramiye karşılığı olarak 
bütçeye konulmuş bulunmaktadır. 

Yeni ihdas edilen hizmetlerden : ''"'•'t;;;.'"' :"":; 

Muhasebe Müdürlüğüne 400 lira ücretli bir memıu-

Kitaplık » ;.)00 » » - » » ile 

Meclis için 300 er lira ücretli üç daktilonun ve ayrıca 
175 er lira ücretli iki hademenin (D) cetvelinde bı

rakılmasını zaruri görmekteyiz. 

Yönetim masraflarındaki fazlalık kırtasiye, posta telgraf ve telefon masraflarına inhisar et
mektedir. Yiyecek ve giyecek tahsisatlarından (D) cetvelinden çıkarılan ücretlilere ait miktarlar 
düşülecektir. Ayrıca 309 taşıt masrafları faslının 11 ve 12 nei maddelerinde yüksek komiayonım 
vereceği karara göre icabı yapılacaktır. 

1956 bütçesine yeniden Meclis Muhafız Bölüğü taşıt masrafları olarak (5 000) lira tahsisat ko
nulmuş bulunmaktadır. 

Millî Müdafaa Vekâleti, bölüğün vasıta kadrosuna : 

2 Ford kamyon 

I Pikap 

.1 Jİp 

t Motosiklet olmak üzere beş nakil vasıtası vermiştir. Ayrıca bu bölüğe bir takım ilâve edil
miş, 2 subay ve 35 erden mürrekke(p bu-kıtanın Beylerbeyi Sarayında bulunduğunu komisyonu
muzun dikkat nazarına arz etmek isteriz. 

Daire hizmetlerine gelince : 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masrafların mahiyeti Yüksek Heyetinizce malûm bu
lunmaktadır, Bu sene Nato Konferansına iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları için (50 000) 



~ 3 -
liralık yeni bir tahsisat kcmulmuş, ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masraflarına (45 000) ve 
Meclis namına kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırahları maddesine (20 000) lira
lık tahsisat ilâve edilmiştir. 

Bilhassa bu faslın 30 ncu maddesindeki tahsisatın âzami tasarrufa riayet edilmek şartiyle ge
çen seneki tahsisat dairesinde kalınması bu suretle eski tahsisatlara ilâve edilen (65 000) liranın 
tenzili Yüksek Komisyonun takdirine bırakılmıştır. 

Onarımlara geçen senenin tahsisatı aynen konulmuştur. Bu para üolmabahçe Sarayının çatlı-
yan muayede salonunun tahkimatı ile diğer sarayların zaruri olan muhtelif tamirlerine ait bulun
maktadır. 

Yatırımlar : 

Matbaaya lüzumlu ulan makinelerin mubayaası için (45 000) liralık yeni bir tahsisat konul
muştur. 

Saraylarda yapılacak elektrik tesisleri i cin gecen senenin aynı olarak (750 000) liralık tahsisat: 
konulmuştur. 

Bunun : 
200 000 Lirası Beylerbeyi ' r 

> Dolmahçe 

> Beylerbeyi ve Dolmabahce muhavvile merkezi 

Küçüksu kasrı 

> Dolmabahçe Sarayı iç elektrik tesisatı için 

Başlanılmış olan işlerin devamı zaruri olduğundan bunlar haricinde kalan Küçüksu Karsı ile Dol
mabahçe Sarayının iç kısmına ait elektrik tesislerinin dövizden tasarrufu temin mülâhazasiyle gele
cek senelere bırakılması mümkün görüldüğünden buradan (380 000) liranın tenzilini teklif ede
rim. ' • * 

Bu faslın 13 ncü maddesine yeniden konulan taşıt satınalma bedelinin de teklif edilen kanun lâ
yihasında müzakere neticesine göre icabı yapılacaktır. 

6589 sayılı Kanun ile Yeni Büyük Millet Meclisi binasının tezyin ve tefrişi işi için sarfına mezu
niyet verilen (5 000 000) liraya mahsuben bu sene bütçesine (2 000 000) lira konulmuş bulun
maktadır. 

Bu tahsisatın (1 145 500) lirası tefriş işlerine (854 500) lirası da tezyin işlerine sarf edilmek 
üzere bir plâna bağlanmış ise de Meclis binası için en evvel lüzumlu olan tefriş işlerinin öne alınma* 
sı lâzımdır. 

Büyük Millet Meclisinin bütçesi münasebetiyle Yüksek Heyetinizin de malûmu olan iki mevzua 
burada temas etmek istiyoruz : 

1. (1 700 000) lirası döviz olmak üzere (5 0C0 000) lira sarfiyle ikmali mümkün olan ve şimdi
ye kadar (50 000 000) lira sarf edilen Meclis binası için lâzım olan dövizin muhtelif ve müsait za
manlarda tahsislerinin yapılarak binanın 1958 yılına kadar ikmali suretiyle hizmete açılması ve 
(15 000 000) hık tahsisatın her sene haraboimasına meydan verilmemesini temenniye şayan buluyo
rum, 

100 00ü 

70 000 

150 000 

230 000 
ayrılmıştır. 
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2. Yüksek komisyonun Umumi Heyete takdim ettiği 1955 yılı bütçe raporunda «Millî Sarayla

rın, teşkilât ve idaresinin, Büyük Millet Meclisinden alınarak Başbakanlığa bağlı mesul bir idareye 
bağlanmasını maslahata uygun görüyoruz» diye karara bağlanan bu mevzuun 1956 yılında katî bir 
karara bağlanmasının rapora dercini teklif ediyoruz. 

îlişik cetvelde gösterildiği üzere (612 405) liralık tasarrufun mümlrün olduğu kanaatinde oldu
ğumuzu arz ederiz. 

Eskişehir Mebusu Çorum Mebusu 
Abidin Potuoğlu Yakup Gürsel 

F. M. 

1956 yılı bütçesinden tenzil edilecekle rapora eklenecek liste 
202 
202 
302 
306 
305 
404 
453 
453 
751 

11 
12 
80 
11 
12 
10 
21 
30 
12 

Meclis hizmetliler ücreti 
Millî Saraylar hizmetliler ücreti 
Millî Saraylar yiyecekleri 
Meclis giyecekleri 
Millî Saraylar giyecekleri 
Tayinat 
Meclis namına kongre ve konferanslaraiştirak edeceklerin harcırahları 
Meclis namına memlekete geleceklerin ağırlama masrafları 
Saraylarda yeniden tesis olunan elektrik tesisatı 

Lira 

87 138 
63 450 
4 015 
4 540 
5 050 
3 212 

20 000 
45 000 

380 000 

Yekûn 612 405 



Büyük Millet Meclisi — 5 — 

F. 

101 

102 
103 

M. 

11 
12 
20 

Tahsisatın nev'i 

Birinci hısım - 1 ahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Tahsisatlar 
Riyaset tahsisatı 
Âza tahsisatı 
Riyaset Divanı tazminatı 

Fasıl yekûnu 

Murakıp ücreti 
Azanın harcırahları 

Birinci kısım yekûnu 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

18 000 
12 960 000 

29 070 

13 007 070 

2 030 
5 184 000 

18 193 100 

1956 yılı için 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

18 000 
12 960 000 

29 070 

13 007 070 

2 030 
5 184 000 

18 193 100 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

18 000 
12 960 000 

29 070 

13 007 070 

2 030 
5 184 000 

18 193 100 

201 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Meclis memurları maaşı 
12 Millî Saraylar memurları 

maaşı 
13 Meclis Muhafız Bölüğü 

maaşı 
21 Meclis memurları açık maaşı 
22 Millî Saraylar memurları açık 

maaşı 

869 625 

66 375 

81 830 
1 

1 041 732 

74 871 

99 665 
1 

1 008 432 

74 871 

99 665 
1 

202 Ücretler 
11 Meclis hizmetlileri ücreti 
12 Millî Saraylar hizmetlileri 

ücreti 

705 000 

376 875 

919 602 

488 565 

Fasü yekûnu 1 017 832 1 216 270 1 182 970 

857 650 

427 125 

Fasü yekûnu 1 081 875 1 408 167 1 284 775 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Meclis bahçesi geçici hizmetli

leri ücreti 
12 Millî Saraylar geçici hizmetli

leri ücreti 
13 Yeni Meclis binası geçici hiz

metlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Meclis memurları çocuk zammı 
12 Millî Saraylar memur lan ço

cuk zammı 
13 Meclis Muhafız Bölüğü ço

cuk zammı 
21 Meclis memurları doğum yar

dımı 
22 Millî Saraylar memurları do

ğum yardımı 
23 Meclis Muhafız Bölüğü do

ğum yardımı 
31 Meclis memurları ölüm yardı

mı 
32 Millî Saraylar memurları ölüm 

yardımı 
33 Meclis Muhafız bölüğü 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) fıkrasiyıe 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacafe ödenıelşr 

1955 1956 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 500 18 000 18 000 

18 750 30 000 30 000 

180 750 200 925 200 925 

212 000 248 925 248 925 

26 520 

1 080 

1 920 

2 600 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 

1 000 

39 120 

28 000 

1 080 

2 160 

2 600 

l 000 

1 000 

3 000 

1 000 

1 000 

40 840 

28 000 

1 080 

2 160 

2 600 

I 000 

1 000 

3 000 

1 000 

1 000 

40 840 
rsssssss u: • ... ,' ,'t 

1 1 1 

1Ş7 700 182 800 182 800 
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301 

tahsisatın nev'i 

1Ö55 
yılı 

tahsisatı 
Lir* 

1956 yılı içia 
.Riyaset Diva- Encümence 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

110 5027 sayılı Kanun gereğince 
Umumi Kâtibe verilecek tem
sil tahsisatı 3 000 3 000 3 000 

211 Fazla çalışma hakları 
10 5509 sayılı Kanun gereğince 

Meclis memur ve hizmetlileri
ne verilecek fazla çalışma hak 
lan 194 400 194 400 194 400 

20 Matbaa memur ve hizmetlile
rine verilecek fazla calısmr. 
haklan " 15 000 15 000 15 000 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Fasıl yekûnu 209 400 209 400 209 400 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile 
cek er tayın bedeli 11 100 U 100 11 1Û0 

213 6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 6 000 6 000 8 000 

214 6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet mensuplarına verile
cek fazla mesai ücreti 0 0 33 300 

tkinci kısım yekûnu 2 748 028 3 326 503 3 203 111 

11 
12 

20 
31 
32 

41 
42 

Büro masrafları 
Meclis kırtasiyesi 
Meclis Muhafız bölüğü kırta
siyesi • 
Meclis döşemesi 
Meclis demirbaşı 
Meclis Muhafız Bölüğü demir 
başı 
Meclis öteberi masrafları 
Meclis Muhafız bölüğü öteberi 

15 000 

150 
25 000 
25 000 

5 000 
35 000 

25 000 

150 
25 000 
25 000 

5 000 
40 000 

25 000 

150 
25 000 
25 000 

5 000 
40 000 

masrafları 2 000 2 500 2 500 
43 Meclis şehir suyu masrafları 20 000 20 000 20 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

51 Meclis aydınlatma ve havalan
dırma masrafları 

52 Meclis Muhafız Bölüğü aydın
latma masrafları 

61 Meclis ısıtma ve yakacak mas
rafları 

G2 Meclis Muhafız Bölüğü ısıtma 
ve yakacak masrfaları 

90 Cenaze töreni masrafları 

Fasıl yekûnu 

Millî Saraylar büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
41 Öteberi masrafları 
43 Şehir suyu masrafları 
50 Aydınlatma masrafları 
60 Isıtma ve yakacak masrafları 
80 Hizmetlilerin yiyecek masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Meclis posta ve telgraf ücret
leri 

12 Millî Saraylar posta ve telgraf 
ücretleri 

13 Meclis Muhafız Bölüğü posta 
ve telgraf ücretleri 

21 Meclis telefon masrafları 
22 Millî Saraylar telefon masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

1955 1956 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

27 000 

1 800 

30 000 

1 000 
4 000 

190 950 

30 000 

1 800 

30 000 

1 000 
4 000 

209 450 

30 000 

1 800 

30 C00 

1 000 
4 000 

209 450 

1 500 
138 000 
50 000 
12 500 
10 000 
13 000 
7 500 

54 949 

287 449 

1 500 
100 000 
50 000 
15 000 
10 000 
13 000 
9 000 

63 035 

261 535 

1 500 
100 000 
50 000 
15 000 
10 000 
13 000 
9 000 

63 035 

261 535 
3 

300 300 300 

5 000 

100 
150 

30 000 

13 000 

48 250 

6 550 

130 
195 

70 000 

23 400 

100 275 

6 550 

130 
195 

70 000 

23 400 

100 275 
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M. Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
11 Meclis hizmetlileriyle emniyet 

memurlarına verilecek giyecek 
masrafları 

12 Millî Saraylar hizmetlileri gi
yecek masrafları 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
11 Meclis memurları, daimî vazife 

harcırahı 
12 Millî Saraylar memurları dai

mî vazife harcırahı 
13 Meclis Muhafız Bölüğü daimî 

vazife harcırahı 
21 Meclis memurları muvakkat 

vazife harcırahı 
22 Millî Saraylar memurları mu

vakkat vazife harcırahı 
23 Meclis Muhafız Bölüğü mu

vakkat vazife harcırahı 
90 5408 sayılı Kanun gereğince 

Meclis Hesaplarını Tetkik 
Encümeni azasına gerilecek 
harcırahlar 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafla/ı ve 
harcırahları 

11 Meclis memulları 
12 Millî Saraylar memurları 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
11 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 
0 Reis ve Reisvekilleri otomobili 

işletme masrafları 

1955 İ956 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

70 312 108 585 104 045 

55 160 57 425 52 375 

125 472 166 010 156 420 

3 000 

1 000 

2 500 

15 000 

5 000 

2 000 

3 000 

1 000 

2 500 

15 000 

5 000 

2 000 

3 000 

1 000 

2 500 

25 000 

5 000 

2 000 

ı ı , ı 
28 501 28 501 38 501 

4 000 10 000 10 000 
1 500 2 500 2 500 

5 500 12 500 12 500 

2 000 0 2 000 

0 4 000 0 
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F, M. Tahsisatın nev'i 

1955 
yıb 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

12 Riyaset otomobili onarma mas
rafları 1 000 0 3 000 

0 Reis ve Reisvekilleri otomobili 
onarma masrafları 

41 Başka taşıt masrafları 
42 Meclis Muhafız Bölüğü taşıt 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa işletme masraftan 96 000 97 000 97 000 
402 Bahçe masraftan 

11 Meclis bahçesi masrafları 5 000 6 000 6 000 
12 Millî Saraylar bahçesi masraf

ları ' 2 500 4 000 4 000 

0 
7 000 

0 

10 000 

696 422 

3 000 
10 000 

5 000 

22 000 

800 571 
m • ' ılı ,ı 

0 
10 000 

5 000 

20 000 

798 981 

Fasıl yekûnu 7 500 10 000 10 000 

403 Eiyaset temsil masraftan ve 
Riyaset konutu 

10 Temsil masrafları 
3Û Komıt masrafları 

1 
İ 

Fasıl yekûnu 

10 000 
8 000 

18 000 

10 000 
8 000 

18 000 

10 000 
8 000 

18 000 

404 Meclis Muhafız Bölüğü mas-
rafları 

10 Taymat 167 035 179 163 179 163 
20 Giyecekler 30 448 32 075 28 912 
30 Erlerin nakliye ücreti 3 000 3 000 3 000 
40 Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi 1 500 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 201 983 215 738 212 575 
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M. Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

11 Parlâmentolararası Birliğine 
katılma payı 

12 Parlâmentolararası Tur) znı 
Birliğine katılma payı 

13 NATO grupuna katılma payı 
21 Meclis namına tören ve da

vetlere iştirak edeceklerin har
cırah ve masrafları 

22 Meclis namma kongi'e ve kon- * 
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 

23 Avrupa îstişari Meclis ve Ko
misyon toplantılarına katıla
cakların harcırahları 

24 Parlâmentolararası Birliği 
Konferansına iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları 

25 Avrupa Parlâmentolararası 
Birliği Konferansına iştirak 
edeceklerin harcırah ve mas
rafları 

2H Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Konferansına iştirak 
edeceklerin harcırah ve masraf
ları 

27 NATO Konferansına iştirak 
edeceklerin harcırah ve mas
rafları 

30 Meclis namma memlekete ge
lecek ecnebi misafirlerin her 
çeşit ağırlama masrafları 

40 Parlâmentolararası Türk 
Grupları masrafları 

1955 1956 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı mnca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 12 000 12 000 
7 850 10 000 10 000 

17 850 22 000 22 000 

4 000 4 000 4 000 

3 850 3 850 3 850 
0 1 000 1 000 

80 000 100 000 100 000 

0 0 1 

120 000 120 000 150 000 

60 ooo m ooo m ooo 

7 500 7 500 7 500 

7 500 7 500 7 500 

0 50 000 50 000 

100 000 145 000 100 000 

1 700 7 500 7 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

50 Türkiye'de toplanacak parlâ-
mentolararası Turizm Birliği
nin her çeşit masrafları 0 0 30 000 

454 

456 
465 

0 

477 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 
Meclis 
Millî Saraylar 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
Meclis tahkikatı umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Steno kursunun gerektirdiği 
her çeşit masraflar 
Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği masraflar 

Dördüncü kısım yekûnu 

384 550 

1 165 
8 000 

9 165 

2 000 

0 

0 

25 000 

17 658 

779 706 

506 350 

1 165 
8 000 

9 165 

2 000 

10 000 

10 000 

0 

26 610 

916 863 

521 351 

1 165 
8 000 

9 165 

2 000 

15 000 

0 

0 

16 610 

923 701 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1951, 1954 yılları borçları 
20 1928-1950 » » 

Fasıl yekûnu 

500 

1 
1 

2 

500 

1 
1 

2 

500 

1 
1 

2 

Karşılıksız borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

9 927 
10 429 503 

0 
502 



Büyük Millet Meclisi — 13 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı içm 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira M. Tahsisatın nev'i 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 10 000 12 000 12 000 

Altıncı kısım yekûnu 10 000 12 000 12 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

10 
20 
30 

Birinci kısmı yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

Kısımlar yekûnu 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Meclis binası 
Millî Saraylar 
Meclis Muhafız Bölüğü binası 

Fasıl yekûnu 

18 193 100 
2 748 028 

696 422 
779 706 

10 429 
10 000 

22 437 685 

30 000 
715 000 

2 000 

747 000 

18 
3 

23 

193 100 
326 503 
800 571 
916 863 

503 
12 000 

249 540 

25 000 
715 000 

2 000 

742 000 

18 193 100 
3 203 111 

23 

798 981 
923 701 

502 
12 000 

131 395 

25 000 
715 000 

2 000 

742 000 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalınacak makina, alet ve 
gereçler 

O Matbaaya alınacak bir aded 
zımba makinesi bedeli 5 000 O O 

11 Matbaaya alınacak makinalar 
bedeli * O 45 000 45 000 



H Rfcyiüc Millet Meclis 

M. Tahsisatın nev'i 

12 Saraylarda yeniden tesis oluna
cak elektrik ve telefon tesisleri 
masrafları 

13 Bir aded motosiklet bedeli 

Fasıl yekûnu 

T. B. M. Meclisi binasının tef
riş ve tezyin işleri 

İ955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

750 000 
0 

755 000 

1958 yıh ietn 
Riyaset Diva- Encümence 
nınea istenen kabul edilen 

Lira Lira 

750 000 
37 000 

832 000 
•; = 3 . 

470 000 
7 000 

522 000 

0 2 000 000 2 000 000 

Yatırımlar yekûnu 1 502 000 3 574 000 3 264 000 



11 - Riyaseti Cumhur 



Rapor 
18 . I . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1956 malî yılı bütçesi ile bu bütçeye ait gerekçeyi tetkik ettik. 

1956 malî yılı bütçesi geçen yıla nazaran bâzı fasıl ve maddelerde (208 963) lira fazlalık ve 503 
ncü fasılda da (3 625) lira noksanlık vardır. Bu suretle 1956 malî yılı bütçesi geçen seneye naza
ran (205 338) lira fazlasiyle (1 734 470) liradır. 

Bütçeye ilâve edilen tahsisatın; 

122 963 lirası memur ve hizmetlilerin ücretlerine, 

86 000 lirası da yönetim masraflarına ait bulunmaktadır. 

Memur ve hizmetliler tahsisatına yapılan ilâveler 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek ikrami
yeler ile yapılması zaruri görülen bâzı zamları karşılamak üzere konulmuştur. Yüksek komisyonun 
prensip kararlarının aynen tatbiki halinde hizmetin aksamaması için (D) cetvelindeki tekliften 
mübrem görülen hususları yüksek komisyonunuzun takdirine arz edilerek yapılacak tadilâta göre 
memur ve hizmetlilere ait zamların bir kısmı bütçeden tenzil edilecektir. 

Yönetim masraflarına yapılan zamlara gelinee miktarı (86) bin lira olan bu ilâveler ısıtma, mu
habere, taşıt işletme ve bahçe masraflarına ait bulunmaktadır. Fasıl ve maddelerinde de arz edile
ceği üzere bu ilâveler zaruri sebeplere dayanmaktadır. 

Döşeme ve demirbaş için geçen sene arz edilen mucip sebeplere göre konulan tahsisatlar muba
yaa ve esaslı değişikliklerin zamanla yapılması kabil olduğundan dolayı sarf edilememesi hasebiy
le ihtiyacı ve siparişi karşılamak üzere aynı miktar üzerinden konulmuştur. 

Yatırımlar kısmında yeniden alınacak taşıt vasıtalarına geçen sene olduğu gibi (15) bin lira tah
sisat konulmuş bulunmaktadır. 1955 yılında konulan tahsisat döviz tasarrufu mülâhazasiyle vasıta
nın alınmasından vazgeçilmiş, bu sebeple tahsisat sarf edilmemiştir. 

1956 yılı için alman tahsisat da zaruret görülmedikçe yine aynı mülâhaza ile sarf edilmiyecek-
~tir. 

Bütçenin tetkik ve kabulünü yüksek tasvibinize arz ederiz. 

Çorum Mebusu Eskişehir Mebusu 
Yakup Gürsel Abidin Potuoğlu 
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Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Reisicumhur tahsisatı 150 000 150 000 150 000 

Fasıl yekûnu 150 000 150 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 150 000 150 000 150 000 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

154 125 
1 

154 126 

343 055 
25 000 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 

171 838 
1 

171 839 

443 305 
30 000 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 

171 838 
1 

171 839 

393 550 
30 00O 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 

30 193 
3 000 

30 193 
3 000 

28 260 
3 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Riyaseti Cumhur 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

213 Yaverlik ve başdoktor tahsisatı 15 530 15 530 15 530 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

îkinci kısım yekûnu 576 504 699 467 647 779 

301 

304 
306 
307 

309 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

10 
20 

11 
12 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma ve havagazı 
Isıtma 
Memur ve hizmetliler yiyecek 
masraflariyle yiyecekle ilgili 
diğer masraflar 

Fasıl yekûnu 

Haberleşme 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırah; 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masraflar! 
işletme masrafları 
Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

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 

6 000 
80 000 
60 000 
35 000 
62 000 
65 000 

100 000 

408 000 

110 000 
40 000 

1 
50 000 

50 001 

30 000 
25 000 

55 000 

6 000 
80 000 
60 000 
35 000 
62 000 
65 000 

100 000 

408 000 

110 000 
40 000 

1 
50 000 

50 001 

30 000 
25 00C 

55 000 

Üçüncü kısım yekûnu 592 001 663 001 663 001 



Riyaseti Cumhur — 19 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 1956 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

402 Bahçe, su ve işçi masrafları 
11 Bahçe masrafları 
12 Su masrafları 
13 îşçi ve amele masrafları 

Fasıl yekûnu 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

20 000 
30 000 
60 000 

110 000 

4 000 
3 000 

7 000 

117 000 

20 000 
35 000 
70 000 

125 000 

4 000 
3 000 

7 000 

132 000 

20 000 
35 000 
70 000 

125 000 

4 000 
. 3 000 

7 000 

132 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

0 

601 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
Karşılıksız borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısım yekûnu 

1 
1 

33 625 

33 627 

.15 000 

15 000 

1 
1 

30 000 

30 002 

15 000 

15 000 

1 
1 
0 

2 

15 000 

15 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

150 000 
576 504 
592 001 
117 000 
33 627 
15 000 

1 484 132 

150 000 
699 467 
663 001 
132 000 
30 002 
15 000 

1 689 470 

150 00O 
647 779* 
663 001 
132 000 

2 
15 00O 

1 607 782 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 30 000 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

752 Yeniden alınacak taşıt vasıta
ları 15 000 

30 000 

15 000 

30 000 

15 000» 

Yatırımlar yekûnu 45 000 45 000 45 00O 



12 - Divanı Muhasebat Reisliği 



Rapor 
27 . XII . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Divanı Muhasebat Eeisliğinin 1956 malî yılı bütçesi ile bu bütçeye ait gerekçeyi tetkik ettik. 

Bu tetkikatımıza göre 1956 malî yılı bütçesi 1955 yılı bütçesine nazaran (yatırımlar dâhil) çe
şitli fasıl ve maddelerde (543 873) lira fazlalık ve(822 283) lira noksanlık arz etmekte ve netice iti
bariyle 1956 malî yılı bütçesi geçen seneye nazaran (278 410) lira noksaniyle (4 269 307) liradır. 

1956 malî yılı bütçesine ilâve edilen paradan, 504 311 lirası maaş, ücretler ve başka haklara 
15 000 lirası makine servisinde mesai saati dışında çalışacaklara verilecek ücretlere, 

19 562 lirası da yönetim masraflarına tahsis edilmiştir. 

Maaş ve ücretler tahsisatına yapılan tahsisat ilâveleri 6211 numaralı Kanun mucibince veril
meye ve verilecek olan ilâve maaşlarla kadro mucibince terfie müstahak olanlara yapılacak zam
ları ve hesabı katî raporlarının süratle çıkarılması için geçen sene altı ay müddetle verilen tahsi
satın bu sene senelik olarak hesabedilmesinden ve ücretli kadroya yapılan zamları karşılamak üze
re konulmuştur. 

Ücretli kadro için yapılan teklifler vekâlet kadrolarına nazaran uygundur. Ancak bu seneki 
bütçede vekâlet şoförlerinin ücreti 400 lira olarak teklif edilmiş iken bu karardan Divanı Muhase
bat Eeisliğinin malûmatı olmadığından 350 lira olarak teklif edilen şoför ücretinin emsaline kıya-
sen 400 liraya çıkarılması uygun olacaktır. 

Bu sene (Muhasebe makineleri servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek 
ücretler) natiliyle bütçede yeni bir fasıl açılmış ve bu fasla on beş bin lira konulmuş bulunmak
tadır. Hesabı katî raporlarının süratle hazırlanması için Maliye Vekâleti ile Divanı Muhasebat 
Reisliği yeni hesap makineleri mubayaa etmişlerdir. Bu makinelerde çalışanlara diğer daire ve 
müesseselerde olduğu gibi mesai saati dışında çalışacaklara verilecek munzam mesai ücreti için 
Maliye Vekâleti de yirmi beş bin lira tahsisat koymuş bulunmaktadır. Bütçenin her sene büyük te-
zayüt arz etmesi ve adedi (2 291) e baliğ olan mesul muhasipler hesaplarının ve kadro kontrolları-
nın vaktinde yapılabilmesi için bu tahsisata zaruret görülmektedir. 

Yönetim masraflarına yapılan on dokuz bin beş yüz altmış iki lira işlerin çoğalması ve makine 
servisinin ihdası ve sair sebepler dolayısiyle masraflara yapılan ilâvelerdir. 

Geçen sene bütçesine nazaran 1956 yılı bütçesinden indirilen tahsisatın 62 500 lirası demirbaş 
eşyaya, 

9783 lirası muhtelif hizmetlere ve 750 000 lirası da yatırımlara ait bulunmaktadır. 

Geçen sene bütçesinin yatırımlar kısmına muhasebe makineleri için 900 000 lira konulmuştu. 
1955 yılında makineler gelmiş ve montajına da başlanılmıştır. 1956 yılında tecrübe işletmesine baş
lanacaktır. Ancak, 1956 yılında montajın ikmali, işletmenin başlaması için lüzumlu görülecek te
sisat, tadilât ve tamiratın yapılması ve gerekli malzemenin alınması için bu faslın yüz elli bin lira
ya indirilmesi muvafık görülmüştür. 

451 nci maddenin 30 ncu faslına konulmuş olan tahsisatın yabancı memleketlerdeki Divanı Mu
hasebat murakabe sistemlerine ait mevzuatın toplanmasına ve neşrine sarf edilmesi temenniye şa
yan görülmektedir, 
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Ayniyat kontrollarma daha zizyade ehemmiyet verilmesini, askeri ayniyatın da kontroluna baş

lanmasını ve sene sonlarında murakabe edilmemiş ayniyat hesaplrı bırakılmmasını zaruretle işaret 
etmek yerinde olur. 

Hesap tetkiklerinin mahallinde yapılması için verilen tahsisat sayesinde hesabı katî raporları
nın daha kısa bir zamanda verilmesi temin edilmiştir. 1953 malî yılma ait hesabı katî raporu da 
Yüksek Meclise takdim edilmiştir. Makinelerin kuruluşundan sonra hesabı katî raporlarının da
ha süratle Meclis tetkikatma arz edileceği ve bu suretle murakabeden istenilen neticenin elde edi
leceğine şüphe yoktur. 

Yukarda izah edilen Divanı Muhasebat Reisliğinin 1956 yılı bütçesini yüksek tetkik ve tasvi
binize arz ederiz. 

Çorum Mebusu Eskişehir Mebusu 
Y. Gürsel A. Potuoğlu 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı içm 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
iaşlar 
jmurlar maaşı 

20 Açık maaşı 1 1 1 

201 Maaşlar 
10 Memurlar maaşı 2 281 875 2 573 955 2 573 955 

Fasıl yekûnu 2 281 876 2 573 956 2 573 956 

202 Ücretler 251 063 455 571 370 175 
0 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 15 000 t 15 000 0 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımıar 
10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

47 040 
4 000 
5 000 

56 040 

47 000 
5 000 
5 000 

57 000 

47 000 
5 000 
5 000 

57 000 

207 t 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 
0 Muhasebe makineleri servisin

de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek üc
retler 15 000 0 

111 450 
3 000 

118 173 
3 000 

114 774 
3 000 

îkinci kısım yekûnu 2 718 430 3 237 701 3 118 90ü 



Divanı Muhasebat Reisliği - 2 5 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmea istenen kabul edilen 

Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

66 109 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 10 000 

309 Taşıt masrafları 
10 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 2 000 

66 000 

15 000 

2 000 

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 
30 000 
17 442 
17 579 

225 021 

30 000 
10 000 
57 500 
30 000 
17 500 
20 000 

165 000 

30 000 
5 000 

40 000 
20 000 
17 500 
20 000 

132 500 

66 000 

10 
20 

0 

306 
307 

10 
20 

• 30 

0 

Posta ve telgraf ücreti 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Hesap tetkiki maksadiyle taş
raya gönderilecek murakıp ve 
muavinlerin harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

12 500 
25 000 

37 500 

5 000 

42 155 

4 000 
5 000 

325 000 
5 000 

339 000 

12 500 
25 000 

37 500 

5 000 

35 104 

4 000 
7 000 

330 000 
10 000 

351 000 

12 500 
25 000 

37 500 

0 

35 104 

4 000 
5 000 

330 000 
0 

339 000 

15 000 

2 000 



26 — Divanı Muhasebat Reisliği 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
mnea istenen kabul edilen 

Lira Lira 

12 Riyaset otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1 

3 

727 

000 

000 

785 

1 000 

3 000 

677 60-1 

1 000 

3 000 

628 104 

403 
451 

10 
20 

0 

Dördüncü kıstın -
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 

Daire 

Başka her çeşit masraflar 
Yerli ve yabancı malî içtihat 
ve kararların derleme 
masrafları 

ve tasnif 

1 500 

5 000 
5 000 

10 000 

1 500 

5 000 
5 000 

10 000 

1 500 

5 000 
5 000 

0 

456 
0 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

20 000 

1 000 
4 000 

26 500 

20 000 

1 000 
1 500 

24 000 

10 000 

1 000 
0 

12.500 

501 
502 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

1 
1 

2 

1 
1 

2 

1 
1 

2 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısım yekûnu 

5 000 

5 000 

5 0C0 

5 000 

5 000 

5 O00 



Divanı Muhasebat Reisliği — 27 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
mnca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
"Resinci kısım yekûnu 
Altmcı kısım yekûnu 

2 718 430 
727 785 
26 500 

2 
5 000 

3 237 701 
677 604 
24 000 

2 
5 000 

3.118 906 
628 104 
12 500 

2 
5 000 

UMUMÎ YEKÛN 3 477 717 3 944 307 3 764 512 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 25 000 25 000 25 000 

H - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

0 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 145 000 150 000 0 
751 Muhasebe makineleri, monta

jı ve malzemesiyle ilgili her 
çeşit masraflar 900 000 150 000 100 000 

Yatırımlar yekûnu 1 070 000 325 000 125 000 





13 - Başvekâlet 



Rapor 
28 . XII . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1956 yılı Başvekâlet bütçesini tetkik ettik. Dört kısmı ihtiva eden 1956 yılı bütçesinin muhte
lif fasıllarında 1955 yılı tahsisatına nazaran 77 402 ve yatırım kısmının 711 nci faslında da 7 500 
lira ki, ceman 784 902 lira bir fazlalığı, buna mukabil bâzı fasıllarda da ceman 121 800 lira bir 
noksanlığı ihtiva etmektedir . 

Bütçenin birinci kısmının 101 nci faslının 12 nci maddesinde görülen 12 000 lira, yeniden ih
das olunan dördüncü Devlet Bakanlığı tahsisatı karşılığı olarak konulmuştur. 

ikinci kısmın muhtelif fasıllarına yapılan diğer zamlar muvafık görülmüş ise de, 202 nci faslı 
teşkil eden hizmetliler ücretine yapılan 31 300 lira bütçe tasarrufu bakımından yerinde görül
memiştir. 

Üçüncü kısmı teşkil eden yönetim faslının 11, 41, 51 nci maddelerine yapılan 5 500 liralık zam 
da muvafık görülmemiş, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlar da tasarrufa dikkat olunduğu takdirde bu 
miktar zammın tasarrufun yerinde olacağı bedihi görülmüştür. 

Aynı kısmın 303 ncü faslın 11 nci maddesine ilâve edilmiş olan 500 liralık (basılı kâğıt ve def
terler tahsisatı) da lüzumsuz görülmüştür. Başvekâletin elinde bir matbaa mevcut olduğuna göre 
ihtiyacını her zaman bu müesseseden temine muktedir bulunduğu dikkate alınmıştır. 

Aynı kısmın 306 nci faslına geçen seneye nazaran fazla olarak konulmuş bulunan 7 728 liralık 
giyecek tahsisatı fazlalığı da katî bir zaruretin mukabili olarak teMlkki edilmediğimden zaift görül
müştür. 

Yeniden ihdas edilmiş olan bir Devlet Bakanlığının ihtiyacı için 307 nci faslın 20 nci maddesi
ne eklenmiş bulunan 15 000 liralık muvakkat vazife harcırahı da mucip sebeplerine göre uygun 
görülmemiştir . 

Yine bütçenin üçüncü kısmının 309 ncu faslının 11 - 22 nci maddelerine nakil vasıtaları işlet
me masrafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran yapılmış olan 23 500 liralık zam da lüzumsuz 
görülmüştür. 

Dördüncü kısmın 406 nci faslını teşkil eden örtülü tahsisata yapılan 250 000 liralık zam da 
yerinde görülmemiştir. 

Yatırım kısmına ait 711 nci fasla konulmuş bulunan Devlet Matbaası için mubayaası düşünü
len 7 500 liralık ilâve de mevcut makine ve malzeme ile idarenin lüzumu mülâhaza edilerek tasar
rufu mümkün görülmüştür. 

Hulâsa : 

1958 yılı bütçesinin muhtelif fasıllarına yapılmış olan 784 902 liralık ilâveden yukarda tasar
ruflarını lüzumlu addettiğimiz ceman 340 528 liranın tenzili ile 1956 yılı bütçesinin aynen ka
bulünü Encümenin yüksek tasvibine arz ederiz. 

Aydın Mebusu Çankırı Mebusu Ordu Mebusu 
Z. TJray T. Uygur R. Aksoy 



Başvekâlet — 31 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Birinci kısım ~ Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Tahsisatlar 
11 Başvekil tahsisatı 
12 Devlet vekilleri tahsisatı 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

18 000 
36 000 

54 000 

54 000 

18 000 
48 000 

66 000 

66 000 

18 000 
48 000 

66 000 

66 000 

201 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

10 Memurlar maaşı 
20 Açık maaş; 

202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmet] 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 7 000 7 000 

Fasıl yekûnu 

:i 
r ücreti 

792 375 
3 750 

796 125 

246 375 
118 750 

885 762 
7 402 

893 164 

513 031 
133 950 

885 762 
7 402 

893 164 

300 600 
133 950 

208 

10 
20 
30 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

14 000 
3 000 
5 000 

22 000 

14 000 
3 000 
5 000 

22 000 

14 000 
3 000 
5 000 

22 000 



— 32 — Başvekâlet 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 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) fıkrâsıyie 34, 
38 ve £9 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
45 870 
3 000 

54 799 
3 000 

45 940 
3 000 

tkinci kısım yekûnu 1 239 121 1 626 945 1 398 656 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

11 Kırtasiye 7 000 9 000 7 000 
12 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

kırtasiye masrafları 
21 Döşeme 
22 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

döşeme masrafları 
31 Demirbaş 
32 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

demirbaş masrafları 
41 öteberi masrafları 
42 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

öteberi masrafları 
51 Aydınlatma 
52 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

aydınlatma masrafları 
61 Isıtma 
62 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

ısıtma masrafları 

1 000 
24 000 

1 000 
20 000 

2 000 
8 000 

1 000 
1 500 

1 500 
1 250 
İ 700 

1 000 
20 000 

1 000 
18 000 

2 000 
11 000 

1 000 
2 000 

1 500 
1 250 
1 700 

1 000 
10 000 

1 000 
8 000 

1 000 
8 000 

1 000 
1 500 

1 500 
1 250 
1 700 

Fasıl yekûnu 69 950 69 450 42 950 



Başvekâlet — 33 — 

M. Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Başvekâlet 
12 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Fasıl yekûnu 

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 

Millî Savunma Yüksek Kurulu 
için kira bedeli 
Giyecekler 

11 Başvekâlet 
13 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Fasıl yekûnu 

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 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 500 3 000 2 500 
500 500 500 

3 000 3 500 3 000 

35 000 

500 
50 000 

2 500 

88 000 

45 000 

500 
95 000 

3 500 

144 000 

45 000 

500 
95 000 

3 500 

144 000 

15 550 25 600 25 600 

18 680 26 408 26 408 
750 750 750 

19 430 27 158 27 158 

1 000 1 000 1 000 
25 000 40 000 25 000 

2 000 2 000 2 000 

48 000 48 000 1 

76 000 91 000 28 001 

3 000 5 000 5 000 



— 34 Başvekâlet 
1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

309 Taşıt masrafları 
11 Başvekâlet otomobilleri işletme 

masrafları 
12 Başvekâlet otomobilleri onar

ma masrafları 
13 Devlet vekilleri otomobilleri 

işletme masrafları 
14 Devlet vekilleri otomobilleri 

onarma masrafları 
21 Matbaa kamyoneti ve motosik

letleri işletme masrafları 
22 Matbaa kamyoneti ve moto

sikletleri onarma masrafları 
41 Ecnebi misafir otomobilleri iş

letme masrafları 
42 Ecnebi misafir otomobilleri 

onarma masrafları 

401 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 
406 
421 
422 4933 sayılı Kanun ve nizamna

mesi gereğince verilecek İnö
nü armağanı 

12 000 

4 000 

15 000 

10 000 

5 000 

3 000 

5 000 

2 000 

56 000 

330 930 

20 000 

5 000 

20 000 

15 000 

7 500 

5 000 

5 000 

2 000 

79 500 

445 208 

12 000 

4 000 

15 000 

10 000 

5 000 

3 000 

5 000 

2 000 

56 0CO 

331 709 

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 
2 250 000 

5 000 

181 400 
36 000 

34 150 

251 550 

12 000 
2 500 000 

5 000 

181 400 
151 800 

34 150 

367 350 

12 000 
2 250 000 

5 000 



Başvekâlet — 35 — 

F. M. 

451 

501 
502 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Millî Savunma Yüksek Kurulu 
yayın masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

2 629 051 

> 

1 

1 
1 

2 

^ 3 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 

2 770 551 

1 

1 
1 

2 

3 

2 000 

2 636 351 

1 

1 
1 

2 

711 

751 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 54 000 66 000 66 000 
îkinci kısım yekûnu 1 239 121 1 626 945 1 398 656 
Üçüncü kısım yekûnu 330 930 445 208 331 709 
Dördüncü kısım yekûnu 2 629 051 2 770 551 2 636 351 
Beşinci kısıın yekûnu 3 3 3 

UMUMİ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Matbaada mevcut makina, alet 
Ve malzeme onarımı 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Matbaa için alınacak makina 
alet ve malzeme 

4 253 105 

4 000 

8 500 

4 908 707 

11 500 

8 500 

4 432 719 

11 500 

8 500 

Yatırımlar yekûnu 12 500 20 000 20 000 





A» 

- Şûrayı Devlet Reisliği 

\ 
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I 

J 

Rapor 
2 , / . İ956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Devlet Şûrası 1956 yılı bütçesini tetkik ettik. Bütçe, Geçen yıla nazaran 197 003 lira fazla-
siyle ve 15 000 lira noksaniyle tanzim edilmiştir. Fazlalığın esasını memur ve müstahdemlerin ay
lık tahsisatlarına yapılan % 41 zamlar teşkil etmektedir. 

202 nci hizmetliler ücreti faslında geçen seneye nazaran 26 897 lira bir fazlalık, bu tertipten 
ücret alanların almakta oldukları ücretlere 25 - 50 lira miktarında yapılmış, olan zamlardan ileri 
geldiği görülmüştür. Dairesi bu zamma ait mucip sebeplerinde filhakika haklı bir iddia dermeyan 
etmekte ise de yüksek komisyonun ittihaz buyurmuş olduğu prensip kararma sadık kalındığı tak
dirde bu terfi zamlarının tenzili lâzım gelmektedir. Diğer fasılların bâzı maddelerine yapılmış 
olan zamlar bugünün fiyat farkları ve iş hacminin bir icabı olarak zaruri görülmüştür. 

Yalnız Devlet Şûrasının teraküm eden ve her sene biraz daha artmakta bulunan dâvalara müta-
allik karar ve ilâm dosyalarının muhafazası hususu bu dairede başlıbaşma bir mesele teşkil et
miş bulunduğundan ve Devlet Şûrasının vazife görmekte olduğu binada bir dosya dairesi tefri
kine imkân elde edilemediğinden iyi muhafazalarına zaruret bulunan karar ve ilâm dosyalarının 
konulması maksadiyle hariçte bir bina kiralanması için bütçenin 305 nci faslına yeniden 7 000 liralık 
bir tahsisat vaz'edilmiştir. 

Yukarda arz ettiğimiz zarureti kabul etmemeye, bu işin imkân dâhilinde idare edilmesine im
kân göremediğimizden bu tahsisin yüksek komisyonun takdirine bırakılmasını muvafık görmüş 
bulunuyoruz. . Ancak Devlet Şûrası binasının üiühim bir kısmını işgal eden istatistik Umum Mü
dürlüğünün bu bina haricinde icar etmiş olduğu yedi bina mevcudolduğuna göre mezkûr umum 
müdürlüğün Devlet Şûrasına iki oda tahsisine de imkân görmekteyiz. 

Devlet Şûrasının bir yıllık mesaisine gelince, bütün dairelerin on bir ay zarfında çıkarmaya 
muvaffak oldukları iş miktarı geçen yıla nazaran fazladır. Mevcut kadroya göre elde edilen bu 
netice filhakika memnuniyeti mucip ise de radikal tedbirler ittihazı suretiyle faaliyet hâsılasının 
daha mütezayit bir yekûna baliğ olması temenniye şayandır. 

Bütçenin mütevazı bulunan muhtevasını encümenin yüksek tasvibine arz ederiz. 

Aydın Mebusu 
Zühtü TJray 

Gazianteb Mebusu 
Ekrem Cenani 

Çankırı Mebusu 
Tahsin Uygur 

Ordu Mebusu 
Eefet Aksoy 



Şûrayı Devlet Reisliği — 39 

1955 1956 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 
taşlar 
omurlar maaşı 

20 Açık maaşı 12 500 7 500 7 500 

201 Maaşlar 
10 Memurlar maaşı 1 085 250 1 242 598 -1 242 598 

Fasıl yekûnu 1 097 750 1 250 098 1 250 098 

202 Hizmetliler ücreti 74 250 101 097 85 000 

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 

19 000 
1 800 
3 000 

23 800 

1 

19 000 
1 800 
3 000 

23 800 

1 

19 000 
1 800 
3 000 

23 800 

X 

207 

209 5434 sayılı Kanunun' 14 ncü 
Maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 51 018 52 826 52 823 

210 Temsil tahsisatı 3 000 3 000 3 000 

İkinci kısım yekûnu 1 249 819 1 430 822 1 414 725 



— 40 — Şûrayı Devlot Reisliği 

F. 

SOI 

303 
804 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü ktsım - Yönetim' 
masraftan 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 000 
1 000 
2 500 
3 500 
1 500 

14 500 

2 500 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
1 000 
2 500 
5 000 
2 000 

16 500 

2 500 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

6 000 
1 000 
2 500 
5 000 
2 000 

16 500 

2 500 

ve masrafları 
10 
20 

0 
306 
307 

10 
20 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

11 000 
1 500 

12 500 

4 800 

1 500 
1 250 

2 750 

13 000 
1 500 

14 500 

7 000 
4 800 

1 500 
1 250 

2 750 

13 000 
1 500 

14 500 

0 
4 800 

1 500 
1 250 

2 750 

808 4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 Taşıt masrafları 
11 Reislik otomobili işletme mas

rafları 
12 Reisli! 

rafları 

2 000 2 000 2 000 

otomobili onarma mas-

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 

1 000 

3000 

42 050 

2 000 

1 000 

3 000 

53 050 

2 000 

1 000 

3 000 

46 050 



Şûrayı Devlet Reisliği — 41 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

12 200 
7 800 

20 000 

20 000 

2 200 
7 800 

10 000 

10 000 

2 200 
7 800 

10 000 

10 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1951 - 1954 yıllan borçları 
20 1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 249 819 
42 050 
20 000 

3 
1 311 872 

1 430 822 
53 050 
10 000 

8 
1 493 875 

1 414 725 
46 050 
10 000 

S 
1 470 778 
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Rapor 
2 . 1 . 1956 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Tetkiki bana havale buyrulan Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesi 
üzerindeki mütalâalarımı arz ediyorum : 

1. Radyo : 

Umum Müdürlüğün hizmetleri arasında en mühim mevkii, hiç şüphesiz radyolarımız işgal ediyor. 
Bu hizmetin kifayet derecesinde ifa edildiği iddia edilemez. 

Bu kifayetsizliğin teknik sebepleri üzerinde 1951 senesinden beri durulmuştur. Kısaca tekrar etmek 
icabederse, oldukça eski bir tesis olan Uzun Dalgalı Ankara, nispeten yeni Orta Dalgalı İstanbul ve 
iptidai bir tesis olan Kısa Dalgalı izmir radyolariyle memleketimizin her tarafında iyi şartlarla du
yulabilecek radyo emisyonlarına maddi imkân yoktur. 

• Ankara Radyosu, Orta - Anadolu, Şimalî ve Cenubi - Anadolu'dan iyi dinlenmekte ise de Cenupta 
Toroslarm arkasında kalan bölgelerle Şark ve Garp vilâyetlerimizde parazitli ve fadingli olarak du
yulmaktadır. Şark hudut vilâyetlerinde ise odisyon gündüzleri çok fenadır. 

İstanbul Radyosu, gündüzleri Garbi - Anadolu ile Orta - Anadolu'nun yarısından iyice dinlen
mektedir. Orta - Anadolunun Garp kısmından, Cenubi ve Şarki - Anadolu'dan dinlenmemektedir. 

Geceleri ise ancak İstanbul ile yakın komşu vilâyetlerden, bir de (gecenin bâzı saatlerinde) Erzin
can'dan itibaren daha Şarktaki vilâyetlerden dinlenmektedir. 

İzmir Radyosu ise İzmir şehri ve civarından iyi dinlenmektedir. Kısa dalgalı olması sebebiyle 
ikinci iyi dinleme bölgeleri, günün muhtelif saatlerine, mevsimlere, güneş lekelerinin az veya çok ol
masına göre daima değişmektedir. 

Bu mâruzâta nazaran memleketimizin Garbı, Cenupta Toroslardan ötesi ve Şark bölgesi millî 
radyolardan esaslı ve emniyetli olarak istifade edemiyeeek durumdadır. Bu vaziyetten kurtulmanın 
tek çaresi orta dalgalı radyolarımızın adedini çoğaltarak ihtiyaç mıntakalarında bunları tedricen 
tesis etmektir. Ankara Radyosunun tevsi ve ıslahı da bu arada yer alır. Bunun ne kadar âcil bir 
ihtiyaç olduğu şifahen arz edilecektir. 

Bu sebeplere binaen, 9 . VII . 1953 tarih ve 6128 sayılı Kanunla üç yeni radyo istasyonunun te
sisi ve Ankara Radyosunun da tevsi ve ıslahı için 13 milyon liraya kadar (bu miktar 20 . V . 1955 
tarih ve 6588 sayılı Kanunla 25 milyon liraya çıkarılmıştır.) Gelecek yıllara sâri geçici taahhütle
re girişmeye hükümet mezun kılınmıştı. Bunların biri İzmir'de, biri Erzurum'da, üçüncüsü ise Di
yarbakır veya Adana'da kurulacaktı. İyice dinlenebilecekleri bölgelerin nüfusu ve buralardaki 
radyo alıcı adedi aşağıda gösterilmiştir. 

Radyo alıcı 
Radyo merkezi Bölge nüfusu adedi 

İzmir 3 290 000 256 581 
Erzurum 2 877 000 40 625 
Diyarbakır 1 964 000 28 230 



— 45 
6128 sayılı Kanunun tatbikatına geçilerek aşağıda yazılı sarfiyat yapılmıştır. 

Adana Radyosu arsa bedeli 524 054 
îzmir » » > 100 000 
Erzurum » » ı» 227 000 
Diyarbakır » » :» 29 492 
Ankara » » » 542 700 
Muhtelif masrafları 61 854 

Yekûn 1 485 100 

Tesislerin anahtar teslimi ikmali için ecnebi şirketlerle girişilen müzakereler 1954 ve 1955 yılla
rında devam ettiği halde şifahen arz edilecek sebeplerle bir neticeye varılamamış ve 1956 bütçe
sinde, tasarruf gibi makbul bir sebeple, bu işe ait tahsisat bütçeden tamamen ' çıkarılmıştır. Bu 
mevzuda yüksek komisyonun bir prensip kararına varması lüzumuna kaani bulunuyorum. Bu ta
sarruf zarureti ile memleketimizin radyo armatürünü tamamlamak ihtiyacını mâkul bir şekilde 
telif etmek icabeder. 6128 sayılı Kanunla derpiş edilen programı yavaşlatmak ve kademelendir-
mek mümkündür. Büsbütün terk ve talik etmek isabetli bir hareket tarzı olmıyacaktır. Diğer ta
raftan Ankara Radyosunun bugünkü halde bırakılmasının bu en mühim radyo merkezimizin ya
yınlarını tehlikeye düşürecek bir imkân taşıdığına da bilhassa işaret etmek isterim. Bu hususları 
şifahen arz ve tafsil edeceğim. 

2. Radyomuzun bünyesi: 

Devlet radyosu hâlâ Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün bir dairesi şeklinde idare 
ediliyor. Aslında, diğer memleketlerde olduğu gibi, bunun kendi varidatiyle yaşıyan ve gelişen bir 
müessese haline gelmesi lüzumunu bir daha kaydetmek isterim. 

Radyo dolayısiyle temin edilen varidat şunlardır. 

Lira 

Abonman hâsılatı 10 000 000 
îlân hâsılatı 2 000 000 

Yekûn 12 000 000 

Buna mukabil radyolarımızın bütün masrafları bu miktarın ancak yarısı kadardır. Neşriyat 
üzerinde devletin bütün kontrol ve hattâ sevk ve idare haklarına halel gelmeksizin radyo müesse
sesini bir iktisadi teşekkül haline sokmakta büyük faydalar mülâhaza edilebilir. Şu takdirde gittik
çe gelişmeye müstait hasılatiyle, radyomuzun modern bir müessese halini alması kolaylaşmış olur. 

3. Propaganda faaliyeti : 

Umum müdürlüğün esas fonksiyonu olan propaganda ve Türkiye'yi hariçte tanıtma mevzuun
da teşkilâtın tamamlanması lüzumu komisyonumuzda ve Mecliste ötedenberi dikkati çeken husus
lardan biridir. Bu vazife hâlen Avrupa'da Londra, Paris ve Bonn Basın ataşelikleriyle Amerika'da 
New-York Haberler Bürosu tarafından ifa edilmektedir. 

Arap alemiyle münasebetlerimizin ehemmiyeti 1956 yılında Bağdat ' ta bir Basın Ataşeliği tesisi 
için bütçeye tahsisat konulmasına saik olmuştur. Buna mukabil Birleşik Devletlerdeki tanıtma teş
kilâtımızı bir derece genişletmek için Sanfrancisco'da tesisi düşünülmüş olan Haberler Bürosunun 
tahsisatı son dakikada bütçeden çıkarılmıştır. Döviz tasarrufunun lüzum ve hattâ zarureti aşikâr 
olmakla beraber propaganda imkânlarımızın zararına olarak alman böyle bir tedbirin isabetli adde
dilip edilemiyeceği hususunu komisyonumuzun yüksek takdirine arz ederim. 
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Haberler Büromuzun yükünü son derece ağırlat mıştır. Bu büronun faaliyeti, bir kıta demek olan 
Birleşik Amerika'nın garp eyaletlerine nüfuz edememektedir. Amerika umumi efkârına Türkiye 
hakkında doğru haber vermeye ve düşmanca telkinleri karşılamağa ehemmiyet vermekten kaçı-
namıyacağımız kanaatindeyim. Bu itibarla hakiki bir ihtiyaca tekabül eden Sanfrancisco Haberler 
Bürosunun tesisi ve buna ait tahsisatın bütçeye alınması hususunda komisyonumuzun bir pren
sip kararı ittihaz etmesini temenniye şayan görüyorum. Bunun bütçemize yükliyeceği külfetin 
230 980 liradan ibaret olacağını arz ederim. 

4. Turizm : 

Son derecede önem verdiğimiz bu mevzuda teşkilâtımız hâlâ, başlangıç safhasındadır. Ve male-
sef kifayetsizliğini muhafaza etmektedir. Turizm hususunda sarf edeceğimiz gayretlerin bize döviz 
kazandırmak bakımından çok inkişafa müstait bir kaynağı harekete getireceği şüphesizdir. Bunun
la beraber yine tasarruf maksadiyle 1955 yılındaki durum aynen muhafaza edilmiştir. 

5. Anadolu Ajansı : 

Ankara merkezinin yanıbaşmda İstanbul, İsmir, Adana ve Erzurum şubeleri kurulmuş olan 
ajansın Karadeniz Şubesi de 1956 da açılacaktır. Bağdat, Şam, Kahire ve Atina daimî muhabirlik 
leri tesis edilmiştir. Belgrad ve Tahran muhabirlikleri için temaslara başlanmıştır. New-York, 
Londra ve Paris muhabirlikleri de organize edilmektedir. Bu teşkilât asgari masrafla ele alınmış
tır. Anadolu Ajansının modern bir bünyeye sahibolması için lüzumlu gayretler sarf edilmektedir. 

Bu sebeplerle, bütçeye mevzu yardım tahsis?-ti 250 000 lira artırılarak 1 200 000 liraya iblâğ 
edilmiştir. Kabulünü uygun mütalâa etmekteyim 

(i. Diğer servisler: 

Umum Müdürlüğün Foto - Film, neşriyat, haberleşme ve basın servisleri vazifelerini ciddiyet 
ve feragatle ifaya devam etmektedirler. Tahsisatlarında hiçbir artış kaydedilmemiştir. 

Bu umumi mütalâalardan sonra, tahsisat rakamlarının tahlili aşağıdadır: 

F. M. 

201 11 Maaşlardaki 66 864 liralık artış ikramiyelerin beş maaşa iblâğından mütevellittir. Baş
ka bir değişiklik yoktur. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşında 55 644 liralık artış, içinde 
Bağdat Ataşeliğinin tesisi ile ilgili 19 680 liralık yeni 60 liralık kadro dâhildir. Fai
kın bakiyesi ikramiye artışından mütevellitti^. 

21 Değişiklik yoktur. 

202 11 Merkez hizmetliler ücretinde 1.53 708 liralık artış varsa da komisyonun prensip ka
rarına tevfikan bu miktar değişecektir. Bu kadroya Hür Avrupa Radyosu muame
le! eriyle meşgul olacak beş Ankara kadroları ilâve edilmiştir. 
2 Teknisiyen 625 lik 
1 Memur (Ecnebi dil bilir) 625 
1 Memur 400 
1 Daktilo 350 
Bu ilâve kadroların senelik tahsisatı yekûnu 44 415 liradır. 

202 12 Bu maddede bulunan yeni kadrolar şunlardır : 
Bağdat'da açılacak Basın Ataşeliği için mahallî kâtip, daktilo ve hademe kadroları 
(üc aded), Umum Müdürlük hesabına İngiltere ve Fransa'da tahsilde bulunan on 



F. M. 

talebeden dördü tahsillerini ikmal ederek yurda döneceğinden bunlar için dört kad
ro, yayınların neşriyattan evvel kontrolünü temin edecek teyp sisteminin tatbiki do-
loyısiyle iki kadro, İstanbul Radyosuna bir aded başspikerlik kadrosu, İstanbul Rad
yosunun Ümraniye Verici İstasyonunda çalışacak bir jeneratör uzman kadrosu, Hür 
Avrupa Radyosunun kontrolü ile ilgili sekiz kadro, İzmir Radyosuna bir ilâve spi
ker kadrosu ile plâk arşivi için iki kadro. 

203 üeçen yıl kadrolarının aynıdır. 11 500 lira fazlalık ikramiyelerden münbaistir. Yeni 
radyolara hazırlık olarak tesis edilen bu kadrolardan halen Ankara Radyosunda isti 
fade edilmektedir. 

204 1956 yılında getirtilmesi düşünülen bir turizm ve bir filim mütehassısı için vaz'olunan 
bu tahsisat geçen sene aynı maksatla konulan ve kullanılamamış tahsisatın aynıdır. 

301 Döşemede 2 000, demirbaşta 1 000 lira noksan ve ısıtmada 1 000 lira fazlasiyle 1955 
yılı tahsisatının aynıdır. 

302 5 000 lira noksaniyle aynıdır. 

304 Bu fasıldaki 40 250 liralık artış telefon tarifesinin yükselmesiyle iş hacminin artmasın

dan ve İskenderun Bürosunun tesisinden münbaistir. 

306 Müstahdem adedine göre hesabedilmiştir. 

307 20 25 000 liralık artış yeni radyo istasyonlarının tesisi dolayısiyle gönderilecek mühen
dislere aittir. Tesis yapılmıyacaksa bu tahsisat kaldırılabilir. 

40 90 000 liralık ilâve tahsisat aynı sebeple tenzil edilebilir. 
309 21 Merkez taşıt masraflarmdaki artış servislerin genişlemesi sebebiyledir. 

31 Vilâyetlerdeki artış sebebi aynıdır. 

310 Bu fasıldaki artışlar Bağdad Ataşeliğinin tesisi dolayısiyledir. Kuruluş 1 Marttan iti
baren hemen yapılamayacağından aşağıdaki tenziller uygun görülmüştür. 

Lira 

70 5 000 
80 3 920 
99 10 000 

417 30 30 000 lira fazlalık elektrik cereyan ücretinin artması ve Teyp sisteminin tatbiki do
layısiyledir. 

40 40 000 liralık artış Radyo gazetesinin İstanbul ve İzmir'e telefon kanaliyle verilmesi 
sebebiyledir. 

451 30 Hariçte foto ve filim malzeme fiyatlarının artışı dolayısiyle 29 027 lira fazla tahsisata 
lüzum görülmüştür. 

711 Hesaben tesbit edilen ihtiyaç bu tahsisatı lüzumlu kılmıştır. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı Bütçesinin yukanki maruzat dairesin
de kabulünü Yüksek Komisyonun takdirine arz ederim. 

İzmir Mebusu 
Behmt Bilgin 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Tkinei kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 522 375 589 239 589 239 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki memurlar maaşı 522 720 578 364 616 644 
21 Merkez memurları açık maaşı 19 320 21 793 21 793 
22 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki memurlar açık maaşı 1 1 İ 

Fasıl yekûnu 1 064 416 1 189 397 1 227 677 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 553 125 706 833 668 340 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki hizmetliler ücreti 1799 250 2 320 413 2 136 804 

Fasıl yekûnu 2 352 375 3 027 246 2 805 144 

203 Geçici hizmetliler ücreti 238 500 250 000 115 000 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 48 000 48 000 48 000 

I I - 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 

l 800 

1 800 

3 000 

12 000 

6 000 

1 800 

1 800 

3 000 

12 000 

6 000 

1 800 

1 800 

3 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

32 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar ölüm vardı-

, 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 kısmı 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 

1956 1956 yılı için 
Yı 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 

120 000 130 000 130 000 
3 851 591 4 672 943 4 354 121 

2 500 
6 000 
5 000 
9 000 
3 500 
7 000 
33 000 

2 500 
4 000 
4 000 
9 000 
3 500 
8 000 
31 000 

2 500 
4 000 
4 000 
9 000 
3 500 
8 000 
31 000 

5 000 
8 000 
11 000 
8 000 
63 000 
43 000 

5 000 
6 000 
8 000 
8 000 
63 000 
43 000 

5 000 
6 000 
8 000 
8 000 
63 000 
43 000 

Fasıl yekûnu 138 000 133 000 133 000 
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E. M. Tahsisatın nev'i 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 2 000 
• 

308 

309 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üe-

25 000 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 10 000 

Fasıl yekûnu 142 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

30 000 

10 000 
257 000 

30 000 

305 

306 
307 

21 
22 

10 
20 
40 
50 

retleri 
Berkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

3 500 
24 000 
23 000 

75 500 

78 000 
21 000 

10 000 
40 000 
82 000 

5 750 
35 000 
45 000 

115 750 

78 000 
25 850 

10 000 
65 000 

172 000 

5 750 
35 000 
45 000 

115 750 

78 000 
25 850 

10 000 
40 000 
82 000 

10 000 
142 000 

11 
12 

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 

3 120 

2 000 

11 000 

2 500 
3 000 

5 500 

4 500 

2 000 

20 000 

2 500 
3 000 

5 500 

4 500 

2 000 

15 000 



Basm-Yayın ve 

M. Tahsisatın nev'i 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Basm ataşelikleri Ve haberler 
bürosu masrafları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
70 Posta, telgraf ve telefon mas

rafları 
80 Kira bedeli 
91 Daimî vazife harcırahı 
92 Muvakkat vazife harcırahı 
99 Propaganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Ankara, istanbul ve izmir rad
yo istasyon ve stüdyoları yöne
tim ve işletme masrafları 

10 Müzik yayınları 
20 Söz yayınları 
30 Elektrik ve muharrik kuvvet 

masrafları 
40 İşletme ve başka her çeşit mas

raflar 
50 Kısa dalga propaganda yayın

ları her türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

izm U. M, — 51 — 
1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 000 4 000 4 000 
18 120 30 500 25 500 

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 

4 750 
5 500 
7 000-
7 000 
3 500 
3 000 

95 000 
75 000 
20 000 
14 000 
500 000 

734 750 

1 413 350 

5 750 
9 500 
11 000 
9 500 

. 4 500 
4 000 

115 000 
91 000 
35 000 
17 500 
600 000 

902 750 

1 461 350 

7 600 7 600 7 609 

1 553 500 
390 835 

650 000 

385 000 

229 000 

3 208 335 

1 553 500 
390 835 

680 000 " 

425 000 

229 000 

3 278 335 

1 553 500 
390 835 

680 000 

425 000 

229 000 

3 278 335 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 

10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın masraf -

40 000 40 000 40 000 

30 
40 
50 

60 

453 

10 

20 

501 
502 

10 
20 

lan 
Foto - Filim servisi masrafları 
Propaganda masrafları 
Radyo dinleme ve bültenleştir-
me masrafları 
Turizm umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski* yıllar borçları 
1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

530 000 
220 973 
300 000 

147 970 
275 000 

1 513 943 

32 626 

30 000 

62 626 

4 792 504 

2 500 

2 000 
1 

2 001 

500 000 
250 000 
300 000 

147 970 
275 000 

1 512 970 

32 626 

30 000 

62 626 

4 861 531 

2 500 

2 000 
1 

2 001 

500 000 
250 000 
300 000 

147 970 
275 000 

1 512 970 

32 626 

30 000 

62 626 

4 861 531 

2 500 

2 000 
1 

2 001 

Beşinci kısım yekûnu 4 501 4 501 4 501 
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M. Tahsisatın nev'i 

• 1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü üc
ret ve masrafları 950 000 1 200 000 1 200 000 

Altıncı kısım yekûnu 950 000 1 200 000 1 200 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

3 851 591 
1 150 200 
4 792 504 

4 501 
950 000 

4 672 943 
1 413 350 
4 861 531 

4 501 
1 200 000 

4 354 121 
1 461 350 
4 861 531 

4 501 
1 200 000 

UMUMÎ YEKÛN 10 748 796 12 152 325 11 881 503 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve malzeme ona-
rımı 
Radyo istasyonları yapımı her 
türlü masrafları 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 
Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen
lenmesi masrafları 

10 Yeni yapılar 

510 000 

5 500 000 

1 000 

100 000 

850 000 

0 

350 

100 000 

850 000 

1 500 000 

350 

55 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

20 Alınacak makina, alet ve mal
zeme 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

Mevcut radyo istasyonları ve 
lojmanlarının tamirine karşı
lık olarak Nafıa Vekâleti Büt
çesine 
Satmalmacak nakil vasıtaları 
karşılığı olarak Maliye Vekâ
leti Bütçesine 

155 000 

255 000 

6 266 000 

783 000 

4 000 

155 000 

255 000 

1 105 350 

183 000 

0 

155 000 

210 000 

2 560 350 

0 

0 

UMUMÎ YEKÛN 7 053 000 1 288 350 0 



16 - İstatistik U. M. 



Rapor 
3.1.1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

istatistik Umum Müdürlüğünün 1956 yılı için tanzim edilmiş olan bütçesini fasıl ve maddeleri 
üzerinde tetkik ettik. 

Bütçenin yıllık masrafları tahsisattı geçen yıla nazaran (1 580 798) lira nioiksaniyle (4 078 992) 
liradan ibarettir. Bütçenin maaş, ücret ve diğer masraf fasıllarına tevzi edimiş olan bu tahsi
sat hizmetin ifası bakımından yerinde görülmüş ise de, ücretliler faslıma geçen yıla nazaran ek
lenmiş olan (645 228) liralılk fazla bir tahsisat mevcuttur. Bu tahsisatın sebebi halkkında yap
tığımız tetkikata göre, fazlalığın (220 550) lirasını bu yıl verilmesi derpiş edilen iki aylık tahsi
sat tutarı, (114 210) lirasını 15 liralık 45 maaşlı kadronun (L) cetveline alınması suretiyle, mü
tebaki (310 468) lirası da idarenin iş hacminin çdk genişlemesi münasebetiyle işlerin daha sürat
le, emniyetle yapılabilmesi için ücretliler kadrosuna bu sene ilâve edilen 108 personelin yılUı'k ücret 
tahsisatından ileri geldiği görülmüşitür. 

Umum Müdürlüğün kaçınılmaz bir ihtiyaca dayanaraJk 1956 yılı bütçesine koymuş ibulunduğu 
bu yeni kadronun kabulünün isalbetli olacağına 'kaani bulunmualktayız. Ancaik bütçede tasarruf 
prensibinin encümenimize hâkim bir fikir bulunması karşısında, teklifin üzerinde lâyık olduğu 
ehemmiyetle mütenasip şek'Me durularak karara varılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Umum Müdürlüğün bu kadro tezyidinde ileri sürdüğü muhtelif mesnetler arasında en mühim 
olanı bilhassa 1955 yılında yapılmış olan umumi sayıma ait neticenin kısa bir zamanda tam ve 
kâmil bir surette intaeiyle neşrini temin edebilmek gayesidir. 

Bütçenin'301 nci faslını teşkil eden maddelere mevzu merlkez daireleri büro masraflarına efclle-
nen (22 000) liranın zaruretine kanaat etmekle beralber, idarenin tasarrufa riayet ettiği takdir
de bu ilâve yekûnunun yarıya indirilmesinin mümlkün olacağını tahmin ediyorua. 

403 ncü fasılda bulunan ve (5 000) lirayı ihtiva eden temsil tahsisatı, emsıali uımum müdür-
UüMere göre fazla görüldüğünden bu miikıtarm (3 000) liraya indirilmesi uygun görülmüştür. 

Bütçenin diğer fasıl ve maddelerinde bulunan tahsisler yerinde ve kifayet derecesinde görül
müştür. . 

İstatistik Umum Müdürlüğünün bir binaya olan ihtiyacım geçen sene Muhterem Encümen ve 
Meclis Umumi Heyeti takdir ederek, idarenin bu ihtiyacını gidermek üzere bütçenin yatırım kıs
mına (500 000) lira konulmuşjtu. Bunun üzerine Nafıa Vekâleti teşebbüse geçmiş, mimarlar ara
sında müsabaka açmış ve dairenin ihtiyaçlarına uygun bir bina projesi elde edilmiş bulumımaikta-
dır. Detay projelerinin tanzimi ve inşaatın ilk Ikısmma haşlanmalk için gerekli tahsisatın, Hükü
metçe tasarruf gayesiyle bu yıl bütçesine konulmadığı görülmüşitür. Halbuki İstatistik Umum Mü
dürlüğü muntazam ve müsait bir binada çalışmaya mutilaka muhtaç ve meobur bulunduğundan 
idareyi behemehal bir binaya sahip kılmak zarureti mevcuıt'tur. Bahusus idare halen bulunduğu 
Devlet Şûrası binasının haricinde 7 binayı icarı altında bulundu nnıaikta, ve bunlar için yılda 
(90 000) lira ödenmektedir. Binaenaleyh bu hususlar dikkate aDıındığı takdirde umum müdürlü
ğün derhal bir binaya sahibolaibilmesi için bütçenin yatırım .kasımınım 741 nci faslına bu yıl için 
(300 000) lira konulmalımın lüzumuna 'kaani olaralk yüksek encümenin tafcdir ve tasvibine arz 
ederiz. 

Ordu Mebusu • Gazianteb Mebusu Çankırı Mebusu Aydın Mebusu 
Refet Aksoy Ekrem Cenanı Tahsin Nakit Uygur Zühtü TJray 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaş ve ücretler 
şiar 
kez memurları maaşı 

21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 

201 Maaşlar 
10 Merkez memurları maaşı 896 218 938 637 938 637 

Fasıl yekûnu 896 219 938 638 938 638 

202 Ücretler 1 220 625 1 865 853 1 848 087 
203 Geçici hizmetliler ücreti 18 750 10 000 10 000 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 15 000 1 1 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

10 
20 

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 (C) fıkrası gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 93 142 109 395 109 395 

ikinci kısım yekûnu 2 266 336 2 946 487 2 928 721 



& M, 

tstatâatik Ü. M. 
1955 
Yılı 

tahsisata 
Tahsisatın nev'i Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri Ibtiro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

40 000 
5 000 

10 000 
15 000 
18 000 
30 000 

118 000 

40 000 
10 000 
15 000 
25 000 
20 000 
30 000 

140 000 

40 000 
7 500 

12 500 
20 000 
19 000 
30 000 

129 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 5 000 

305 
306 
307 

10 
20 

10 
20 
40 
50 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
^Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

20 000 
10 000 

30 000 

60 000 
15 000 

1 000 
90 000 
10 000 

50 000 
20 000 

70 000 

90 000 
15 000 

1 000 
90 000 
10 000 

50 000 
20 000 

70 000 

90 000 
15 000 

1 000 
60 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 106 000 101 001 71 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 8 500 8 500 8 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira ' Lira 

309 Taşıt masrafları 
21 Taşıt işletme masrafları 
22 Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

8 000 
4 000 

12 000 

Üçüncü kısım yekûnu 349. 501 

8 000 
4 000 

12 000 

436 502 

8 000 
4 000 

12 000 

395 502 

Dördüncü kısım -
hizmetleri 

Ttai ire 

403 
417 

O 

419 

0 
*0 

0 

0 

0 

0 
-o 

0 

0 

Temsil masrafları 
Çeşitli anket masrafları 
Nüfus sayımı masrafları 
Kâğıt ve zarf masrafları 
Numarataj ve sayım işlerinin 
kontrohma memur edilecekle
rin harcırahları 
Sayım memuru yetiştirme 
masrafları 
Sayım memurları harcırahları 
için vilâyetlere gönderilecek 
tahsisat 
Vilâyetlere gönderilecek diğer 
masraflar 
Baskı masrafları 
Soru kâğıtlarının sevk ve mu
hafazası için kullanılacak san
dık masrafı 
Sandıkların posta ile sevk 
masrafları 
5622 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin icabettirdiği diğer 
masraflar 

Fasıl yekûnu 

5 000 
150 000 

240 000 

120 000 

80 000 

700 000 

150 000 
65 000 

50 000 

45 000 

50 000 

1 500 000 

5 000 
175 000 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

5 000 
175 000 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

Makina fişi ve mültigraf, foto 
ve sair malzeme satmalma 
masrafları 250 000 250 000 250 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

istatistik U. M. 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Fasıl yekûnu 51 000 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 5 000 5 000 5 000 
20 Başka her çeşit masraflar 210 000 210 000 210 000 

Fasıl yekûnu 215 000 215 000 215 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 20 000 30 000 30 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 2 000 1 000 1 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 22 000 21 000 21 000 

0 Kurs masrafları 
0 Memur ve hizmetlilerin kurs 

masrafları 1 000 0 0 
0 Orta - Doğu ve Akdeniz mem

leketleri zirai istatistikleri öğ
retim merkezi umum masraf- 50 000 0 0 
lan 

Dördüncü kısım yekûnu 2 223 000 696 000 696 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 1 1 1 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1951, - 1954 yılları borçlan 1 1 1 
20 1928 - 1950 » » 1 1 1 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Yı la 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 266 336 
349 501 

2 223 000 
3 

4 838 840 

2 946 487 
436 502 
696 000 

3 

4 078 992 

2 928 721 
395 502 
696 000 

3 

4 020 226 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Makina alet ve malzeme ona

rımı 20 000 20 000 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme 60 000 50 000 

O Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(İstatistik Umum Müdürlüğü 
binası inşaatı - Nafıa Vekâleti 
Bütçesine aktarılacaktır.) 500 000 0 

Yatırımlar yekûnu 570 000 70 000 

20 000 

50 000 

70 000 
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U. M. 



Rapor 
4.1.1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçesini ve bu vesile ile mezkûr Umum 
Müdürlüğün bir yıllık mesaisi ile umumi ihtiyaçlarını etraflı bir surette tetkik etmiş bulunmakta
yız. Bu hususlara ait umumi müşahede ve kanaatlerimizi kısımlara ayırarak toplu bir surette aşağı-
da arz etmiş bulunuyoruz. 

1. Devlet teşkilâtımız arasında uhdesine verilmiş bulunan vazifeyi elinde mevcut imkânlar dâ
hilinde başarmaya çalışan bu müessesemiz her sene biraz daha inkişaf eden mesaisi ile yurt içinde 
faydalı olduğu kadar milletlerarası mesaisi ile de dikkati üsetüne çekerek Avrupa ve Balkanlarda 
lâyık olduğu itibar seviyesine ulaşmıştır. 

Bu örnek müessesenin modern sayılacak mesaisinin icabettirdiği masraflara ait tahsisatın tümü 
5 225 740 liradan ibaret olup geçen seneye nazaran 931 770 lira fazla ve bâzı maddelerde 37 500 
lira noksanı ile tanzim edilmiştir. Hizmete esas, gayeye erişmek olduğuna göre bu uğurda sarf edi
len tahsisatı elde bulunan mesai randımanı ile mukayese ettiğimiz zaman bu müessesenin mesai 
verimi harcanana göre müspettir, mütevazıdır. Binaenaleyh bu tevazu ve tasarruf duygusu içinde 
ciddî çalışması ile dikkati çeken bu müesseseye muhtacolduğu imkânı genişlettiğimiz takdirde da
ha uygun ve verimli bir hasılat alınmasını mümkün görmemeye sebep bulunamaz. 

Bütçenin maaş ve hizmetliler fasıllarında göze çarpan fazlalıklar mucip sebepleri izah ve kab 
ul olunduktan sonra diğer fasıllarda görünen artışların bugünün zaruretlerinden tevellüdeden 
mecburiyetler olduğu kolaylıkla tezahür etmektedir. Binaenaleyh maaş ve ücretlere mütaallik 202 
ve 204 ncü fasıllara ait mülâhazalarımızı bu fasılların müzakeresi sırasında arz etmek üzere 202 
ve 204 ncü fasla ait mütalâamızı arz ve izah edelim. 

2. îdrometeorolojik ihtiyaçlar : 

Yurdumuzda su kaynaklarından faydalanılarak elektrifikasyon1 ve sulama maksadı ile birçok 
tesislerin kurulmasına başlanıldığı gibi yurdumuzun iklim zaruretleri dolayısiyle daha ilerde bu 
tesislerin bütün yurt sathına dağılacağına inanmaktayız. * 

Bu gibi elektrifikasyon veya zirai sulamada daha ileri giderek entansif bir ziraat sisteminin 
kurulmasında, kuru ziraat tatbikatının gerçekleşmesinde yol, elektrik hatları ve sair tesislerin ku
ruluşu randımanlı çalışmaların ve emniyetleri için; başlangıç etüdlerinde olduğu gibi kullanış
larında da lüzumlu meteorolojik tesislere ihtiyaç olduğu bir vakıadır. 

Yurdumuzda da henüz bu gibi çalışmaların muhtacolduğu idrometeorolojinin (yağış, kar, 
kar irtifaı ve kesafeti, akar suların seviye rasatları ve akım modülleri) memleket ölçüsüne göre 
hemen, hemen yok denecek derecede kifayetsiz bir durumda olduğu müşahede edilmektedir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kullanılan bilgiler kısmen elektrik etüd işleri tarafından 
elde edilen malûmata veyahut da takribi bir ihtimali hesaplara istinadetmektedir ki ; bu halin de
vamı, tesislerin çalıştırılmasında âzami rantabiliteyi temine imkân vermiyeceği gibi, yenilerinin 
kuruluşunda da muhtacolduğumuz ana bilginin yine takribi ve ihtimali kıymetlerle temin edilme
si zarureti hâsıl olacaktır. 

Gelişen yurdumuzda teknik tatbikat sahasının muhtacolduğu meteorolojik doneleri temin mak-
«adiyle alâkalı vekâletler ve müesseseler, Umum Müdürlüğün davetlisi olarak 1955 yılı içinde üç, 



~~ 65 — 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda her daire muhtacolduğn metearolojik ihtiyaçlarını belirtmiş» 
tir. Bilhassa üzerinde ehemmiyetle durulan Su İşleri, Elektrifikasyon, Karayolları r e Ziraat Vekâ
letleri ihtiyaçları hakikaten hayati bir ehemmiyet ve müstaceliyet arz ettiğinden bu hizmetler ön 
plâna alınmıştır. 

Yağış miktarlarının ölçülmesinde asgari bir ihtiyacolarak tesbit edilen 500 yağış istasyonun
dan 100 tanesinin bu sene müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere, müşterek bir komisyon tarafın
dan ihtiyaç duyulan mahallerde açılacağı programlaşmıştır. Bu bakımdan bütçe tasarısında 50 is
tasyon olaıak gösterilen miktarın, 100 yağış istasyonuna çıkarılması suretiyle hakiki ihtiyacın beş
te birinin yerine getirilmesi bakımından mutlak bir zaruret olduğunu hissetmekteyiz. 

Bu suretle Umum Müdürlük bütçesinin vilâyetler hizmetliler ücreti (202/12. maddeye) faslı
na 50 aded 100 lira aylık ücretli rasat memurunun ilâvesi için 84 600 lira tahsisatın konulmasını za
ruri olarak görmekteyiz. 

Diğer taraftan yulkarda arz ettiğimiz tesislerin muhtacoldukları su alkımı rasatlarının bu s'ene-
den bağlıyarak ıkifayetli eleman yetiştirilip tedricen kadro imkânlarını tevsi ederök yurdumuzun 
ana su rejimini tesbit edecek bir şebekenin kurulması da, yukarda belirtilen ilgili dairelerle yapı
lan toplantıda karar altına alınmış olduğu da görülmeiktedir. 

Bu işe bağlıyabilmek için bir ecnebi mütehassısın celbi ve bu mütehassıs tarafından eleman ye
tiştirileceği, çalışma ve tatbikat programının yapılması, mütehassısın geldiğinde kendisi ile müş
tereken çalışana/k üzere elektrik etüd işleri ile varılan mutabakat dairesinde kendi kadrolarında 
mevcut elemanlardan bir miktarının yeni alınacak kadrolara nakli suretiyle akım rasatlarına da 
hemen başJLanalbileeeğini mütalâa etmekteyiz. Bu suretle her sene yetişen eleman nispetinde ve 
inkişaf eden ele'ktirifikasyon ve sulama işlerimiz göz önünde tutularak âcil ihtiyaçlara göre, âza
mi beş sene içinde tahakkuk edecek su rasat şebekesi kurmak ve tatbikata intikâl ettirmek müm
kün olacaktır. Yurdumuzun kalkınmasında büyük önemi olan su rasatlarına ait şebekenin kurul-
masındaki teşebbüsün yerinde olduğuna inanmaktayız. 

Bu itibarla 1956 bütçesinin 202/11 merkez hizmetliler ücret faslına ve D cetveline iki aded 550 
liralık akım rasat uzmanı ile iki aded 400 lira ücretli alkım rasat şefi kadrosu için 32 148 lira ve 
202/12 vilâyetler hizmetliler ücreti faslına ve D cetveline iki aded 550 liralık alkım rasat uzmanı 
ile iki aded akıım rasat şefi kadrosu için 32 148 liralık tahsisatın ilâvesine zaruret görülmektedir. 

Yukarda belirtilen kadrolar için 209 ncu emekli keseneği faslına da % 5,5 hesabı ile 5 808 li
ranın ilâvesi gerekmektedir. 

3. Yabancı mütehassıs ve bursiyerler : 

Meteoroloji Umum Müdürlüğünün 2 . VI . 1955 tarihinde 6740 sayılı yazısı ile Hariciye Ve
kâleti kanalı ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Fonundan faydalanmak üzere istediği 2 mü
tehassıs ve 4 burslu talebe teşebbüsü. Meteoroloji Umum Müdürlüğünün Milletlerarası Meteoroloji 
Kongresinde yaptığı çalışmalar neticesi hemen hemen tahakkuk etmiş bir durumdadır. 

Nitekim; Birleşmiş Milletler Teşkilâtı teknik Yardım Fonu Ankara temsilcisinin 24 Eylül 1955 
tarihli ve 1527 sayılı yazısından da anlaşılacağı veçhile 1956 senesi programında Umum Müdürlü
ğün teklifinin nazarı itibara alındığı bildirilmektedir. 

Bu duruma göre henüz tatbikat sahasına girecek olan uzun vadeli istidlal ile idrometeoroloji 
çalışmalarının başarısı ve mütekâmil bir şekilde tatbikat sahasına intikali için bu uzmanlara mut
lak bir zaruret ve ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmaların teşkilât tarafından henüz ele alınmış olması ve bu sahada tam bir kabili
yet ve salâhiyetle yetişmiş eleman bulunmaması uzmanların celbindeki zarureti göstermeye kâfi
dir. 
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Uzmanların celbi teknik yardım fonundan faydalanılarak yapılacaktır. Teşkilâtın ödiyectği 

meblâğ bunların Türkiye'de kaldıkları müddetçe takriben yevmiye olarak 46 lira ile yapacakları 
seyahat gündeliklerinden- ibarettir. 

Aylıkları ve diğer masrafları Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Teknik Yardım fonundan karşılana
caktır. Bunun için her bakımdan faydalı olacak bu teşebüsün karşılanması maksadiyle 1956 senesi 
Umum Müdürlük bütçesinin 204 ncü faslına bir mütehassısın senelik yevmiyeleri karşılığı 18 000 
liranın ve geliş yollukları ile memleket dahilindeki seyahat yevmiyeleri karşılığı olarak da 307/50 
nci maddeye 10 000 liralık tahsisatın konması zaruri görülmüştür. 

Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı faaliyetleri 

Meteoroloji Umum Müdürlüğü Teşkilâtı : Elindeki mahdut imkânlara rağmen mensupla
rının münferiden ve kül halinde gösterdikleri feragat sayesinde gelişmekte olan bilcümle meteoro
lojik ihtiyaçlara cevap vermeye çalışmış ve muvaffak olmuş da denilebilir. Bu meyanda bilhassa 
zirai sahada, hava tesirlerinin kötü şartlarını göz önünde bulundurarak Sonbahar ekimini kuruya 
yapması için köylümüzü ikaz ve teşvik ederek memleket istihsalinde bir artış sağlamayı mümkün 
kılacak tedbirlerin alınmasına yardım etmiştir. 

Deniz meteoroloji işleri : 

Yeniden kurdukları deniz meteoroloji himaye servisi sayesinde milyonları bulan mal ve can 
kayıplarını önlemekte ve deniz seyrüseferinin daha randımanlı ve emniyetli bir şekilde tahakkuku
nu sağlamaktadır. Bu maksatla Umum Müdürlük merkezinde bir deniz meteoroloji şubesi kurul
muş ve Deniz Kuvvetlerimizden temin olunan yardım ve gösterilen yüksek alâka ile merkezi Göl-
cük'de olmak üzere (Akdenizin en kuvvetli meteoroloji merkezi denilebilecek) 24 saat gece ve 
gündüz devamlı mesai yapan bir ana istidlal istasyonu vücuda getirilmiştir. Bu istasyondan yapılan 
devamlı neşriyat sayesinde bütün ticaret ve askerî gemilerle kara sularımızda seyreden ufak bir 
radyoya sahip yelkenli gemilere kadar gerekli ihbarlar yapılmakta ve bu sayede bilcümle deniz va
sıtalarının emniyetleri sağlanmaktadır. Ayrıca Çanakkale'de yine 24 saat gece ve gündüz mesai ya
pan bir fırtına ihbar istasyonu da vücuda getirilmiş olup Deniz Kuvvetleri ile yapılan bir anlaşma 
gereğince Gölcük Meteoroloji İstasyonuna yardımcı olmak üzere Marmaris'de de kifayetli bir mete
oroloji istasyonunun kurulması plânlaştırılmıştır. 

Deniz kuvvetlerinin kıymetli yardımları ile temin edilmiş bulunan orta dalga alıcı ve verici tel
siz postaları ile teçhiz edilmiş bulunan Gölcük Meteoroloji İstasyonu seyir halinde bulunan askerî 
ve sivil gemilerimizle daimî temas halinde ve bunların vermiş oldukları rasatları da alarak gerek
li çalışmaları yapmaktadır. Gölcük Meteoroloji İstasyonuna bağlı olarak Yassıada'da deniz eğitim 
merkezinde vücuda getirilen meteoroloji istasyonunda deniz personelinin meteorolojik bilgileri ar
tırılmakta ve tatbikî bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Umum Müdürlükle Deniz Kuvvetleri 
arasında tesis edilmiş bulunan bir Teletayp devresi ile muhabere tesis edilmiş ve her İki müessese 
arasında denizlerimizin durumu ve fırtınalar, sisler gibi trafik emniyetine halel getirilebilecek her 
türlü meteorolojik hâdiseler dakikası dakikasına deniz; kuvvetlerimize bildirilmektedir. Diğer ta
raftan Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğünce deniz personelinin meteorolojik bilgilerinin 
artırılması maksadiyle deniz meteorolojisine mütaallik olmak üzere bir kitap vücuda getirilmiş olup 
bu sayede gemi personelinin meteorolojik bilgilerinin artırılmasına çalışılmış bu cümleden olmak 
üzere bâzı gemilerimiz de günlük synoptik haritaların çizilmesine dahi başlanılmıştır. 

Vekâletlerle iş birliği : 

Zirai sahada çiftçimize bir rehber olan ve zirai bitkileri ıslah vazifesiyle görevli bulunan Devlet 
Üretme Çiftliklerimizin teknik ve modern çalışmalarına yardım maksadiyle İğdır, Balâ, Samsun, Ge-
lemen ve Dörtyol çiftliklerinde birer mikroklimatoloji istasyonu vücuda getirilerek çalışmalara baş
lanılmıştır. Bu sahada Fransa'ya tahsil ve görmek üzere gönderilmiş bulunan meteoroloji elemanı 
Mikroküma sahasında memleketimizin muhtaç bulunduğu çalışmaları ve ihtiyaçları göz önünde bu«-
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lundurarak vekâletlerarası koordinasyon sağlamaktadır. Umum Müdürlük merkezinde Mikrokli-
matolojik çalışmaların en mütekâmil şekillerini uygulamak maksadiyle bir istasyon kurulmuş ve 
bu çalışmalar için gerekli cihaz ve aletlerin teminine, çalışılmaktadır. 

Silâhlı kuvvetler ve NATO ihtiyaçları : 

Modern harbde meteorolojinin geniş tatbikat ve değerini görerek silâhlı kuvvetlerimiz ve 
NATO Kuvvetleri meteorolojik ihtiyaçları daima ön plânda tutularak ihtiyaçlara cevap verilmekte 
olup bu cümleden olmak üzere yeni açılan Adana - İncirli askerî hava alanında her türlü ihtiyaca 
cevap verecek 24 saat aralıksız mesai yapan bir meteoroloji istasyonu vücuda getirilmiş olup bu 
meydanda faaliyet göstermektedir. Ayrıca izmir NATO Merkezinde de yeter sayıda metoroloji 
personeli Amerikalılarla müştereken mesai yapmaktadırlar. 

Meteoroloji personelinin kalifiye edilmesi : 

Askerî hava meydanları ile beynelmilel hava meydanlarında ve Umum Müdürlük merkez şu
belerinde çalışan memurların teknik bilgi ve kabiliyetlerinin artırılması gayesiyle istanbul Tek
nik Üniversitede açılan kurslara iki devre 9 ar aylık olmak üzere 104 memur iştirak ettirilmiş ve bu kurs 
lardan mezun olanlar ihtiyaç, nispetinde hava meydanlarına ve şubelere dağıtılarak Umum Mü
dürlüğün çalışma gücü artırılmış bulunmaktadır. 1954 yılı iptidasında iki Amerikalı profesörün 
idaresinde başlıyan bu kurslar 1955 senesi Ağustos ayında nihayet bulmuştur. Kurslardan mezun 
olanlar branşlarına göre tavzif edilmiş olup bu sayede Umum Müdürlük merkezinde yurdumuzun 
her sahasında muhtacolduğu uzun vadeli istidlal işlerinin tahakkuku mümkün olmuştur. Merkezde 
kurulmuş olan uzun vadeli istidlal bürosu daha şimdiden haftalık, on beş günlük istidlaller yap
maya başlamıştır. Bu sahada ihtisas yapmak üzere Fransa'ya gönderilmiş bulunan iki meteoroloji 
uzmanının yurda avdet etmesi ile bu büro takviye edilerek aylık ve mevsimlik istidlaller yapmak 
üzere gerekli hazırlıklara başlamıştır. 

Meteoroloji sahasında çalışan ve hava istidlali yapan istasyonların çalınmalarını noksansız ta
hakkuk ettirmek ve tekâmüle götürmek için halen umum müdürlükte vazife gören bir Amerikalı 
uzmanın teknik nezaret ve murakabesi altında bu çalışmalar bir büro tarafından devamlı surette 
kontrol ve tahakkuk ettirilmektedir. Bu büro istasyonların mesailerini kontrol etmekle beraber 
uzun istidlal kısmının muhtacolduğu her türlü meteorolojik haritaların normallerini hazırla
makla ayrıca görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Beynelmilel meydanlar : 

istanbul Beynelmilel meydanına ilâveten bu sene. Ankara Esenboğa beynelmilel hava mey
danı da Milletlerarası seferlere açıldığından bu meydanda da 24 saat gece ve gündüz bilâfasıla 
çalışan, muhtelif istikametlerden memleketimize gelecek olan bütün tayyarelerin meteorolojik ih
tiyaçlarını Milletlerarası nizam ve usullere göre sağlıyacak kabiliyette bir Meteoroloji istasyonu 
açılmış bulunmaktadır. Bu istasyon çalışmaları bütün komşu memleketler ve bu meyanda sefer 
yapan havacılık şirketlerince takdirle karşılanmaktadır. Yeşilköy Meteoroloji istasyonu çalışmaları
nın çok gelişmiş olması dolayısiyle komşu memleketler arasında numune teşkil edecek değerde bu
lunmasına binaen komşu memleket meteorolojileri bu meydanda staj görmektedirler. Ezcümle Mı
sır meteoroloji teşkilâtı Kahire meydanında çalışan iki teknik elemanını onar gim staj görmek 
maksadiyle Yeşilköy'e göndermiştir. 

Meteoroloji teşkilâtının müspet ve verimli çalışmalarını görüp takdir eden Pan Amerikan ve 
KLM şirketleri istasyonlarda çalışan elemanlarımızdan her sene iyi randıman veren ve iyi isabetli 
istidlal yapan memurlardan birer kişinin arzu ettikleri Avrupa hükümet merkezlerinden birine 
meccanen gidip gelme biletlerini vermeyi Umum Müdürlüğe teklif ettikleri gibi; Pan Amerikan 
Şirketi son günlerde hiç. yedeği kalmamış ve başka bir kanaldan temini de mümkün olamamış bu
lunan yüksek hava cihazlarının en hayati lâmbalarından olan 44 tanesini Amerikan Sefareti vasi-
tasiyle Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğüne hediye etmiş bulunmaktadır, 
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Meteoroloji teşkilâtının çalışmasında, memurlar arasındaki anlayış, iş birliği ve feragatle ça

lışmayı yakinen müşahede ettiğimiz bütün meteoroloji personelinin memleket hizmetlerinin kud-
siyetini takdir ederek tahakkuk ettirdikleri çalışmadan dolayı huzurunuzda takdir etmeyi bir va
zife biliriz. 

Ancak; şahsi feragate dayanarak tahakkuk ettirilen bu mesainin 1937 senesinden beri cari teş
kilât kanunu ile idamesinin mümkün olamıyacağı kanaatine varmış bulunuyoruz. Hemen her saha
da gelişen meteorolojik çalışmaların karşılanması ve bugünkü ihtiyaçları ihtiva eden yeni bir teş
kilât kanununun hazırlanarak en kısa bir zamanda Yüksek Meclise getirilmesine âcil bir zaruret 
vardır. Bu görüşümüzün ve teklifimizin Bütçe Encümeni mukarreratı içine alınarak Hükümete 
bildirilmesini Yüksek Heyetinize arz ederiz. 

Aydın Mebusu 
Z. TJray ' 

Çankırı Mebusu 
T. Uygur 

Gazianteb Mebusu 
E. Cenani 

Ordu Mebusu 
R. Aksoy 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
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 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

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 yardı
mı 

32 Vilâyetler memurları Ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

383 250 
1 127 531 

1 

1 

1 510 783 

185 250 
1 132 875 

1 318 125 

457 051 
1 374 115 

1 

1 

1 831 168 

265 221 
1 591 326 

1 856 547 

457 051 
1 374 115 

1 

1 

1 831 168 

297 369 
1 708 074 

2 005 443 

36 000 

9 600 

56 000 

1 200 

6 000 

1 200 

2 600 
1 000 

18 000 

10 200 

60 000 

1 200 

8 000 

1 200 

2-600 
1 000 

36 000 

10 200 

60-000 

1 200 

8 000 

1 200 

2 600 
1 000 

Fasıl yekûnu 77 600 84 200 84 200 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

306 

307 

308 

4 000 5 000 

Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

3 600 

40 000 
60 000 

20 000 

Fasıl yekûnu 120 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

2 600 

40 000 
60 000 

10 000 

110 000 

5 000 

21 
22 

305 
11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

120 00.0 
7 000 

- 20 000 

151 000 

1 
30 000 

30 001 

130 000 
10 000 
25 000 

170 000 

1 
30 000 

30 001 

130 000 
10 000 
25 000 

170 000 

1 
30 000 

30 001 

2 600 

40 000 
60 000 

20 000 

120 000 

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 

3 000 
5 000 

8 000 

2 000 

1 000 

23 000 

3 000 
5 000 

8 000 

2 000 

1 000 

23 000 

3 000 
5 000 

8 000 

2 000 

1 000 

23 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fası! yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım •• Daire 
hizmetleri 

417 İşletme umumi masrafları 
450 Teknik Üniversite ve yüksek 

okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek 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 hai'cıralilariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve masrafJ arı 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

1955 1956 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

9 000 9 000 9 000 

35 000 35 000 35 000 

461 601 484 101 494 101 

650 000 650 000 650 000 

38 900 52 125 52 125 

3 000 3 000 3 000 
25 000 25 000 25 000 
28 000 28 000 28 000 

12 000 12 000 12 000 

11 600 11 600 11 600 

23 600 23 600 23 600 

13 100 13 100 13 100 

15 000 6 500 6 500 



Devlet Meteoroloji İşleri U. M. — 73 — 

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 kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 1951 - 1954 yılları borçları 
20 1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Liva 

1 1 1 

28 101 19 601 19 601 

60 000 60 000 60 000 

828 601 833 326 833 326 

1 500 1 500 1 500 

2 250 2 250 2 250 
800 800 800 

3 050 3 050 3 050 
4 550 4 550 4 550 

3 066 718 3 933 763 4 106 467 
461 601 484 101 494 101 
828 601 833 326 833 326 
4 550 4 550 4 550 

4 361 470 5 255 740 5 438 444 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

701 
711 

742 

751 

752 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
"Sapı onarımı ve küçük yapılar 
Mevcut makina, alet ve malze
me onarımı 

II - Saünalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme 
Motorsuz taşıtlar satınalnia 
karşılığı 

752 13 Motorlu taşıt alımı 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıt karşılığı 
(Maliye Vekâleti Bütçesine) 

Yatırımlar yekûnu 

50 000 

7 000 

200 000 

75 000 

1 

33 000 

365 001 

30 000 

7 000 

60 000 

50 000 

30 000 

7 000 

60 000 

50 000 

147 002 147 002 
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Rapor 
6,1. 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Diyanet işleri Reisliğinin 1956 yılı bütçesini tetkik ettik. 

1956 ylı 1955 yılma nazaran fasıl maddelerinde 2 642 485 lira bir fazlalığı ihtiva etmektedir. 

Bu fazlalığın 2 610 685 lirasını maaş, ücret ve kanuni hakları, 399 500 lirasını idare masraf lan 
12 001 lirasını daire masrafları ve 3 500 lirasını da borçlar kısmı teşkil etmektedir. 

Bu artışlara mukabil bâzı fasıl ve maddelerde 15'3 999 liralık bir tasarruf da bütçede temin 
edildiği görülmüştür. 

Maaş ve ücret faslında göze çarpan 2 610 685 lira fazlalığın sebebi 6211 syılı Kanun mucibince 
verilmekte olan üç aylık tahsisatın beşe çıkarılmasından ve hayrat hademe kadrosuna yeniden 
(250) imam, hatip ve müezzinin ilâve edilmiş bulunmasından ileri gelmektedir. Ayrıca (D) cet
velinde bulunan hizmet erbabının almakta oldukları aylık ücretlere kademelerine göre dairesince 
yapılmış olan zamlar bu artışı meydana getirmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin tetkiki sırasında encümenimizce müttehaz prensibi dikkate alarak müstahdemin ücre 
tine kademeli bir surette yapılmış olan zamları kabule şayan görmedik. Buna mukabil aylık üc
retleri (75) liradan ibaret olanların ücretlerinin (100) liraya iblâğının muvafık olacağını dikkate 
alarak bunlara ait tahsisatın artırılmasını yüksek encümenin takdir ve tasvibine arz ve teklifi 
yerinde bulmaktayız. 

Bu teklifimiz yüksek encümence iltifat görmediği takdirde Devlet bütçesinden ücret almakta 
olan ve ücretleri 100 liraya iblâğ edilmiş bulunan emsalleri karşısınla bir muadeletten mahrum 
bırakılmış olacaklarına kaani bulunmaktayım. 

Teklifimiz kabul buyurulduğu takdirde hayrat hademeleri tahsisatı yekûnunu 12 304 195 
liraya baliğ olacaktır ki aradaki fark 2 391 833 liradır. Bu miktarın 1956 yılı bütçesinin umumi 
tasarrufundan temin imkânının mevcudolacağma kanaat ediyoruz. 

Bütçenin diğer fasıl ve maddelerinde dikkati celbedeeek bir artış olmayıp hizmetin ifasına 
kifayet edecek bir had dâhilinde bulunmaktadır. 

Bütçenin tümünün teklifimiz dikkate alınarak, müzakere ve tasvibini yüksek encümenin takdi
rine arz ederiz. 

Aydın Mebusu Çankırı Mebusu Gazianteb Mebusu Ordu Mebusu 
Z, Uray T. Uygur E. Cenanı R. Aksoy 
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p . M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

t kinci hısım - 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 

280 100 
3 605 000 

1 

2 500 

10 000 

315 981 
4 106 484 

1 

1 500 

10 000 

4 
315 981 
106 484 

1 

1 500 

10 000 

Fasıl yekûnu 3 897 601 4 433 966 4 433 966 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 63 300 84 177 71 487 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 793 725 1 013 931 1 124 334 
13 Hayrat hademesi ücreti 9 111 750 10 912 554 10 595 304 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Fasıl yekûnu 

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 
Vilâvetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâvetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

9 968 775 

7 700 

174 800 

1 000 

12 000 

1 000 

18 000 
9 380 

224 380 

12 010 662 

7 700 

174 800 

1 000 

12 000 

1 500 

18 000 
9 380 

224 380 

11 791 125 

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 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 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) fıkrasiyie 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
595 550 

3 000 
626 973 

3 000 
619 188 

3 000 

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 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

14 689 297 

2 200 
3 000 
6 000 
2 000 
1 200 
5 000 

19 400 

7 500 
15 000 
20 000 
30 000 
95 000 
25 000 

192 500 

17 298 982 

2 200 
2 000 
4 000 
2 000 
1 200 
5 000 

16 400 

7 500 
12 000 
15 000 
30 000 
95 000 
25 000 

184 500 

17 071 660 

J 

2 200 
2 000 
4 000 
2 000 
1 200 
5 000 

16 400 

7 500 
12 000 
15 000 
30 000 
95 000 
25 000 

184 500 

803 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 8 000 8 000 



Diyanet İşleri Reisliği — n — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

304 Posta, telgraf ve telelon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

308 

309 

e*'-

4 000 6 000 

10 Daimî vazife harcırahı 14 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 40 000 

Fasıl yekûnu 54 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

14 000 
40 000 

54 000 

800 
8 000 

800 
8 000 

Fasıl yekûnu 8 800 

Taşıt masrafları 
11 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 
12 Riyaset otomobili onarma mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 469 700 

8 800 

2 000 

1 000 

2 000 

1 000 

3 000 3 000 

399 500 

6 000 

305 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 

10 000 
1 500 
2 500 

18 000 

6 000 
65 000 

71 000 

93 000 

14 000 
2 000 
3 800 

25 800 

10 000 
85 000 

95 000 

4 000 

14 000 
2 000 
3 800 

25 800 

10 000 
85 000 

95 000 

4 000 

14 000 
40 000 

54 000 

800 
8 000 

8 800 

2 000 

1 000 

3 000 

399 500 
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F. M. 

451 
10 
20 

476 

Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
2 000 

12 000 

51 000 

63 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
2 000 

12 000 

1 

12 001 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 
2 000 

12 000 

1 

12 001 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1951 - 1954 yıllan borçlan 
20 1928 - 1950 » » 

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 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

14 689 297 
469 700 
63 000 
3 500 

17 298 982 
399 500 
12 001 
3 500 

17 071 660 
399 500 
12 001 
3 500 

UMUMÎ YEKÛN 15 225 497 17 713 983 17 486 661 



19 - Tapu ve Kadastro U. M. 



Rapor 
5.1. 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçesiyle bu Umum Müdürlüğün geçen yıla 
ait mesaisi ve 1956 yılında yapmak düşüncesinde bulunduğu işler hakkında tetkikatta bulunduk. 

Bütçenin maaş kısmını teşkil eden 201 nci faslına mevzu tahsisat gecen seneye nazaran 
3 194 807 lira fazladır. Bu artışı icabettiren sebepleri tetkik ettiğimiz zaman şu neticeyi elde etmiş 
bulunuyoruz? 

Memleketin çok geri ve iptidai bir durumda bulunan kadastro işini inkişaf ettirip yurdun bu 
mühim noksanını süratle giderebilmek, aynı zamanda vatandaşı maddi ve mânevi kuzura kavuş
turmak gayesiyle halen yurdun muhtelif mahallerinde çalışmakta olan tapulama heyetinin artı
rılması lüzum ve zarureti göz önüne alınarak Umum Müdürlük kadrolarının (L) cetvelinde bulu
nan kadrolardan elli ededi faal kadroya alınmıştır. 

Halen 136 yerde vazife görmekte olan bu heyetlerin kâfi gelmediği vatandaş tarafından fay
dası müşahede ve takdir olunan tapulamanın bir an önce yapılması için her taraftan vâki olan 
müracaatlar adetâ Hükümeti tezyik edici bir hale gelmiş bulunmaktadır. Bu realitenin karşısın
da çalışmakta olan 136 heyetin terkibetmekte oldukları mesai ekiplerinin aded itibariyle azlığı da 
dikkate alınacak olunursa bu mühim dâvanın az zamanda intacının mümkün olamıyaeağı, arazi 
ihtilâfları yüzünden vatandaşlar arasında sürüp giden huzursuzluğun devam edeceği bir hakikat
tir. Binaenaleyh bu mevzuu süratle ve cezri bir surette halledip ferdin temellükünde bulunan 
gayrimenkulunu kadastro görmüş bir tapuya bağlıyabilmek lüzumunun ehemmiyetine yüksek en
cümenin kaani bulunduğuna inanıyoruz. 

Binaenaleyh her taraftan talebedilen tapulama heyetlerini adeden artırabilmek için (L) cetve
linde mevkuf bulunan kadrolardan 240 adedinin serbest bırakmakla mümkün olacağına kanaat 
etmekteyiz. 

Bu itibarla 201 nci faslın 12 nci maddesine 744 903 lira daha ilâvesiyle bu faslın 14 854 491 
liraya iblâğını, bu teklifimiz kabul buyurulduğu takdirde bu yeni kadroların memur çocuk zam
mı yardımı tazminatı mukabili olarak da 206 ncı faslın 21 nci maddesine 57 600, keza Emekli San
dığı aidatı karşılığı olarak kanuni haddi dâhilinde 209 ncu fasla 29 560 lira ve Tapulama Kanu
nu uygulama masrafları faslını teşkil eden 418 nci fasla da 135 000 lira, 6245 sayılı Kanunun 
50 nci maddesine göre memurlara verilmesi gereken tazminat mukabili olarak 307 nci faslın 70 nci 
maddesine 263 000 lira zammı lâzımgelmektedir. 

Bundan gayri (D) cetvelinden ücret almakta olan müstahdeminden 75 lira aylık ücret almakta 
bulunanların ücret miktarları 100 liraya iblâğ edilmiş olmasına ve bunlara da 6211 sayılı Kanun ge
reğince iki maaş nispetinde ilâve tahsisat verileceğine göre bütçeye konulması unutulmuş olan bu 
ödenek için de 202 nci faslın 12 nci maddesine 168 777 lira ilâvesi gerekmektedir. 

Arz ettiğimiz teklif yüksek encümence kabul buyurulduğu takdirde Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine ceman 1 131 780 lira ilâvesi icabetmektedir 
ki, bu miktarın 168 777 lirası esasen kanuni bir mecburiyet olarak kendisini göstermektedir. 

Bütçenin diğer fasıl ve maddelerine konulmuş bulunan tahsislerin yerinde olduğu ve hizmetin 
ifasına kifayet edecek miktarda bulunduğu görülmüştür. 



Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçe sarfiyatı ile bu yıl içinde yapmış olduğu hizmetin umumi 
bir tahlilini yüksek encümenin dikkat ve ıttılaına arz etmeyi uygun buluyoruz. Şöyle ki : 

1. Yatırımlar kısmının satımalmacak makine, alet ve gereçlere ait 751 nci faslmdaki 461 775 
liradan döviz temin edilememiş olmasından dolayı ancak 72 aded çelik şerit, 17 aded balastro, 100 
aded grafors kalemi ve 366 aded grafors kalemi ucu mubayaa edilmiş ev 29 021 lira tayyare sigor
ta bedeli ve 25 000 lira takeometrelerin gümrük masrafı olarak ödenmiş olup ceman 66 896 lira 
sarf edilmiştir. Bakiye kalan 394 879 liradan 100 000 lirası görülen lüzum üzerine Tapulama Kanu
nu uygulama umumi masraflarına ait 418 nci fasla aktarılmıştır. 

2. 1955 senesinde 14 500 000 dönümlük arazi fotoğrafları alınmış ve bundan 191 aded olmak 
üzere 1 800 000 dönüm sahanın foto plânları hazırlattırılarak Eskişehir, Konya, Seyhan ve Ceyhan 
Arazi Kadastrosu müdürlüklerine sevk edilmiş ve bunlar kısmen araziye tatbik olunmuş ve kısmen 
de olunmaktadır. 

Mütebaki 12 700 000 dönümlük kısmın foto plânları da yapılmaktadır. Bunlar önümüzdeki me
sai devresinde alâkalı bölgelere gönderilecektir. 

3. 1955 senesinde 527 468 parsel olarak 4 645 743 dönüm arazinin tapulaması ikmal edilmiştir. 

4. 1955 senesi içerisinde tapulaması ikmal edilen 527 468 parselden 336 456 gayrimenkulun ta
pu senetleri sahiplerine verilmiş olup 100 950 gayrimenkulun tapuları da ilân müddetleri hitamın
da verilecektir. Mütebaki 90 062 gayrimenkul ihtilaflı olduğundan gezici arazi kadastrosu mahkemele
rince hükme bağlandıktan sonra bunların tapuları da alâkalılarına tevzi edilecektir. 

5. Bugüne kadar tapulama sahalarında 10 277 515 lira hare tahakkuk ettirilmiş ve. cetvelleri be-
rayi tahsil mahallî mal memurluklarına verilmiştir. 

Ayrıca hazine adına 66 425 parsel olarak 2 982 478 dönümlük arazi tesbit edilmiştir. 

6. Şimdiye kadar Diyarbakır, Konya, Balıkesir, Bandırma, Malatya, îzmir, Akhisar, hava 
meydanlarının 423 020 dönümü ihtiva eden istimlâk plânları yapılmış Bandırma, Merzifon hava 
meydanlarının 4 167 dönüm vüsatındaki tevsi edilen istimlâke ait plânlar tanzim edilmiştir. 

Bundan başka 6 241 dönüm miktarındaki muhtelif mmtakalarda 14 tank çiftliğinin plânları 
yapılmıştır. 

Yine muhtelif bölgeleri birbirine bağlıyan 1 662 kilometre uzunluğundaki akar yakıt mecrası
na ait 15 062 dönümü ihtiva eden 10 934 parselin istimlâk plânları tanzim edilmiştir. 

Yukarda belirtilen mesai klâsik sistemle yapılmış olup 1955 yılı içinde fotoğrametrik olarak Na
fıa Vekâleti Barajlar Dairesi Reisliği için (1 224 000) dönümlük Hirfanlı Barajı mmtakasımn 
fotoğrafları alınmış ve bu sahanın 1/5 000 ölçekli ve münhanili haritalarının ihzarı devam etmekte 
olup mecmuu 136 paftayı ihtiva, etmektedir. 

Ayrıca 1955 senesi içerisinde selden mütevellit taşkınlıkları tesbit için Ege Bölgesinde Devlet 
Su İşleri namına 4 050 000 dönümlük bir sahanın fotoğrafları alınmış ve resimleri mezkûr müesse
seye tevdi edilmiştir. 

Mütalâalarımızla birlikte Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçesini Yüksek Encümenin 
takdir ve tasviplerine arz ederiz. 

Ordu Mebusu Aydın Mebusu Çankırı Mebusu Gazianteb Mebusu 
R. Aksoy Zühtü Uray Tahsin Uygur Ekrem Cenanı 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
T ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

204 

206 

ikinci 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 

2 924 281 1 856 300 1 856 300 
10 914 781 14 109 588 14 854 491 

1 250 1 250 

18 750 18 750 

1 250 

18 750 

11 
12 

11 

12 

11 

12 

21 

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 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

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 

13 859 062 

67 500 
782 250 

849 750 

334 390 

412 126 

746 516 

28 125 

39 500 

428 400 

13 500 

15 985 888 

92 637 
882 378 

975 015 

371 544 

457 915 

829 459 

28 125 

39 500 

478 400 

13 500 

16 730 791 

84 237 
1 051 155 

1 135 392 

371 544 

457 915 

829 459 

28 125 

39 500 

478 400 

13 500 
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M. 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

46 000 

6 000 

25 000 
30 000 

588 400 

İ956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

48 500 

6 000 

25 000 
30 000 

640 900 

Encümene© 
kabul edilen 

Lira 

48 500 

6 000 

25 000 
30 000 

610 900 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasivle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 643 524 661 051 698 801 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrufları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
K 1^ asiye 

me 
rbaş 
ri masraf "-rı 

atm? 

Fasıl yekûnu 

16 715 377 

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 

19 120 438 

6 400 
1 000 

10 000 
5 000 
1 000 
2 000 

25 400 

120 000 
46 080 

133 500 
65 000 
37 500 

102 000 

504 080 

20 061 468 

6 400 
1 000 

10 000 
5 000 
1 000 
2 000 

25 400 

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 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 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

330 000 

30 000 

65 000 
3 000 

13 500 

1958 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

400 000 

50 000 

100 000 
8 000 

20 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

400 000 

50 000 

100 000 
8 000 

20 000 

Fasıl yekûnu 111 500 178 000 178 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 0 80 000 80 000 
12 Vilâyetler 300 000 350 000 350 000 

Fasıl yekûnu 300 000 430 000 430 000 

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 280 000 280 000 280 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 75 000 75 000 75 000 
30 Müfettişler harcırahı 120 000 120 000 120 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 2 500 2 500 2 500 

70 6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesine göre verilecek taz
minat gündelikleri ile tapula
ma ve kadastro işlerinde kulla
nılacakların muvakkat vazife 
harcırahı 2 807 120 3 091 100 3 354 100 

Fasıl yekûnu 3 284 620 3 568 600 3 831 600 
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F. 

308 

309 

M. 

11 
12 

31 

32 

Tahsisatın nev'i 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
25 000 

35 000 

129 000 

35 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
25 000 

35 000 

129 000 

35 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 
30 000 

35 000 

129 000 

35 000 

Fasıl yekûnu 164 000 164 000 164 000 

Üçüncü kısım yekûnu 4 929 425 5 483 930 5 746 930 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

417 

418 

450 

Kadastro, tapu yazma heyetleri 
masrafları 

10 Nirengi, sınır işaretleri, poli
gon ve taşıma masrafları 

20 Belediye ve köy temsilcileri ta
rafından seçilecek komisyon 
azaları ile vukuf erbabı ve 
amele ve geçici jaloncu günde
likleri 

30 Kadastrosu ilân edilen yerler
deki arap harfli tapu kayıtla
rının çıkarılması işlerinde mer
kezde ve taşrada çalıştırılacak
ların gündelikleri 

Tapulama Kanunu uygulama 
umumi masrafları 
Teknik okulda kadastro mü 
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 

28 000 

120 000 

20 000 

Fasıl yekûnu 168 000 

192 000 

28 000 

120 000 

20 000 

168 000 

192 000 

28 000 

120 000 

20 000 

168 000 

2 525 200 3 125 200 3 430 200 

192 000 
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F. M. 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
250 000 

255 000 
Krr=— :: ; - .J 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümen** 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
200 000 

205 000 

5 000 
30 000 

35 000 
s.aa,v :.:i 

476 Kurs ve okullar umumi mas
rafları 

10 Kadastro Okulu ve kursu umu-

20 

501 
502 

10 
20 

mi masrafları 
Tapulama kursları umumi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1951 - 1954 yılları borçlan 
1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

213 000 

371 400 

584 400 

3 724 600 

2 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

213 000 

371 400 

584 400 

4 274 600 

2 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 
5= T. = S 

213 000 

371 400 

584 400 

4 409 600 

2 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 
€ J = 3 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

16 715 377 
4 929 425 
3 724 600 

26 000 

19 120 438 
5 483 930 
4 274 600 

26 000 

20 061 468 
5 746 930 
4 409 600 

26 000 

UMUMÎ YEKÛN 25 395 402 28 904 968 30 243 998 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Makina, alet ve malzeme ona

rımı 3 000 20 000 20 000 

751 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalınacak makina, alet ve 
malzeme 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
için Nafıa Vekâleti bütçesine 
nakledilmek üzere 

461 775 

Yatırımlar yekûnu 464 775 

300 001 

280 000 

300 000 

300 000 

280 000 

300 000 
= = = = = 5 1 

0 

Yatırımlar umumi yekûnu 764 776 600 000 





20 - Toprak ve İskân İşleri 
U. M. 



Rapor 
11 . î . 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçesiyle bu Umum Müdürlükçe 1955 
yılında mesbuk mesai ve 1956 yılında derpiş olunan mesai hakkında tetkiklerde bulunduk. 

Bütçenin 201 nci faslını teşkil eden maaşlar kısmında görülen 568 850 lira fazlalık ihdaslardan 
mütevellidolmayıp verilmesi derpiş olunan iki maaş nispetindeki ikramiyeden ileri gelmektedir. 

Bütçenin 202 nci ücretler faslının 11 nci maddesindeki 46 375 lira fazlalık hizmetliler ücretle
rine birer derece maaş zammı ile iki maaşlık ikramiyeden mütevellittir. Yüksek encümence mütte-
haz karar dairesinde zamlardan doğan 19 885 lira zammın tenzili gerekmektedir. Bu faslın 12 nci 
maddesinde görülen 264 025 lira fazlalık da aynı sebeplerden ileri gelmektedir. Bir maddede ilâve 
edilen, maaş zamları tenzili ve hali aslisinde bırakılan 75 lira ücretli 196 kadronun 100 liraya ib
lâğı neticesinde bu maddeye 8 883 lira zam icabet inektedir. Bu suretle 11 nci madde 224 494 ve 12 
nci madde 1 695 283 olması lâzımdır. 209 ncu faslın tahsisatı kabul edilecek tahsisata göre 
hesabedilmelidir. 305 nci fasılda görülen 35 000 lira fazlalık Kira Kanunu icabıdır. 306 nci fasıl
da bir değişiklik yoktur. 307 nci fasılda görülen 14 999 liralık eksiklik şimdilik ecnebi uzman ge
tirilmesi düşünülmediğindendir. 425 nci fasılda görülen 2 785 000 lira eksiklik bu sene iskân işinde 
yapılması muktazi masrafların azalmasından ve 20 736 lira fazlalıkta fiyat tahavvüllerinden müte
vellittir. 479 ncu fasıldaki eksiklik bu sene kursa gelecek talebe adedinin noksan olmasından ileri 
gelmektedir. Yatırımlar kısmında 731 nci fasılda 1 380 000 lira bir fazlalık mevcuttur. Bu fazlalık 
Toprak Kanununda ahiren yapılan tadilât dolayısiyle istimlâk bedellerinin tahvil olarak değil de 
peşin olarak ödenmesi lüzumundan ileri gelmektedir. 751 nci fasıldaki 36 000 lira noksan ise bu 
masraflara daha az ihtiyaç hissedilmesindendir. Bütçenin diğer fasılları geçen senenin aynı olup 
ihtiyaca uygundur. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün 1955 senesi mesaisine gelince t Umum Müdürlük
çe 1955 takvim yılı içinde 353 köyde 36 690 çiftçi ailesine 1 853 760 dönüm toprak tevzi edilmiş ve 
köy şahsiyeti mâneviyesi namına 993 165 dönüm mera tahsisi yapılmıştır. Toprak sahibi olan çift
çi Hazineye 20 047 432 lira borçlandırılmıştır. 6 479 çiftçi ailesine 1 837 900 lira kuruluş ve onarma 
kredisi verilmiştir. 

Umum Müdürlükçe, 1945 ten 1950 Mayısına kadar 320 köyde 20 208 aileye 908 860 dönüm, 

1950 Mayısından 31 . XI I . 1955 tarihine kadar 2 456 köyde 215 425 çiftçi ailesine 10 893 134 dö
nüm toprak tevzi edilmiştir. 

1950 Mayısına kadar mer'a tahsisi yoktur. O tarihten bu yana 5 960 242 dönüm mer'a tahsisi 
olunmuştur. Toprak sahibi olan çiftçiye kuruluş ve onarma kredisi olarak 1950 Mayısına kadar 
3 143 470 lira ve 1950 Mayısından 1955 yılı sonuna kadar 8 428 280 lira olmak üzere ceman 
11 571 750 lira ikrazatta bulunulmuştur. 

Şimal mıntakasmda başlıca mesele -teşkil eden mer'a işi Umum Müdürlükçe ele alınmış ve Trab
zon vilâyetinde bir toprak komisyonu bu maksatla faaliyete geçirilmiştir. 

Umum Müdürlük toprak tevzi faaliyetine 1956 senesinde yetiştireceği teknik elemanlarla tak
viye edeceği 77 komisyonla aynı hızla devam edecektir. Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin mühim 
bir kısmı iskân edilmiş ve müstahsil duruma geçmişlerdir. 1955 yılı sonuna kadar 34 463 göçmen 
evi inşa edilmiştir. Göçmenlere verilen toprak miktarı 1 274 117 dönümü bulmuştur. Göçmenler» 
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ayrıca Ziraat Bankasınca açılan krediden ziraat alet re edevatı ve sanatlarına göre lüzumlu maki
neler temin edilmiş ve gerekli tohumluk yardımı yapılmıştır. 

Bütçe münasebetiyle yaptığımız tetkikat neticesinde Toprak Kanunu gereğince istimlâke tâbi 
olmıyan arazide yarıcılık yapmakta olan fakir çiftçi ailelerine yarıcılık yapmakta oldukları arazi 
sahipleri tarafından satıldıkça çok fakir olmalarından dolayı Ziraat Bankasınca istenen % 25 pe
şinatı temin edemediklerinden Ziraat Bankası kredisinden istifade ederek ziraat etmekte olduklan 
bir araziyi satmalamadıklanndan işsiz kaldıklarına muttali olduk. Umum Müdürlüğün bu ihtiyacı 
karşılamak üzere özel fondan ikrazda bulunabilmesi için gerekli mevzuatı hazırlamasını temenni 
ederiz. 

Mütalâalarımızla birlikte Umum Müdürlük bütçesini Yüksek Encümenin tasvibine arz ederiz. 

Gazianteb Mebusu Ordu Mebusu Aydın Mebusu Çankın Mebusu 
Ekrem Cenani Refet Aksoy Zühtü Uray Tahsin Nahit Uygur 



9 4 - Toprak ve îskân İşleri U. M. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşj 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

454 500 
3 729 000 

1 250 

6 250 

515 100 
4 237 250 

1 250 

6 250 

515 100 
4 237 250 

1 250 

6 250 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 198 000 244 375 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 422 375 1 686 400 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 24 750 25 200 

Fasıl yekûnu 4 191 000 4 759 850 4 759 850 

224 494 
1 695 283 

Fasıl yekûnu 1 620 375 1 930 775 1 919 777 

25 200 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları gocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

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 

224000 

19 000 

155 000 

3 000 

20 000 

2 000 

15 000 
10 000 

224 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 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) fıkrasiyie 34, 
38 Ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 255 156 258 819 258 819 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

ikinci kısım yekûnu 6 315 282 7 193 645 7 187 647 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

303 
304 

11 

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 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret-
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

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 

50 000 

16 000 

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 

50 000 

16 000 

6-000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

28 000 
7 000 

20 000 
20 000 
15 000 
37 000 

127 000 

50 000 

16 000 
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F. 

305 

306 
307 

M. 

12 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler posta ve telgraf üc
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 ve hizmetlilerle 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 
7 000 

20 000 

93 000 

40 000 
120 000 

160 000 

4 250 

100 000 
1 700 000 

50 000 
3 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 
7 000 

20 000 

93 000 

40 000 
155 000 

195 000 

4 250 

100 000 
1 700 000 

50 000 
3 000 

50 000 
7 000 

20 000 

93 000 

40 000 
155 000 

195 000 

4 250 

100 000 
1 700 000 

50 000 
3 000 

308 

309 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 15 000 1 1 

70 Kurslar muvakkat vazife har
cırahı 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 1 878 000 1 863 001 1 863 001 

11 
12 

21 

22 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

4 000 
15 000 

19 000 

3 000 

2 000 

4 000 
15 000 

19 000 

3 000 

2 000 

4 000 
15 000 

19 000 

3 000 

2 000 
31 Vilâyetler taşıtları işletme ; 

masrafları 230 000 230 000 230 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene» 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

417 

425 

427 

429 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 165 000 165 000 

Fasıl yekûnu 100 000 75 000 

4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
İskân işleri masrafları 

10 Yiyecek masrafları 
20 Giyecek masrafları 
30 Tedavi masrafları 
40 Muhacir ve mültecilerin mas

rafları 
50 Başka her çeşit masraflar 

100 000 

250 000 
10 000 
15 000 

5 000 000 
2 524 920 

100 000 

215 000 
10 000 
15 000 

2 250 000 
2 545 656 

Fasıl yekûnu 7 799 920 6 035 656 

Toprak Bayramının gerektir
diği masraflar 
5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masraf lan 

1 000 

40 000 

1 000 

40 000 

165 000 

405 
414 

11 

12 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım, - Daire 
hizmetleri 

Hayvan yem bedeli 
Taşıma masrafları 
Toprak işleri taşıma masraf
ları 
îskân işleri taşıma masrafları 

400 000 

2 775 250 

1 500 

25 000 
75 000 

400 000 

2 795 251 

1 500 

25 000 
50 000 

400 000 

2 775 251 

1 500 

25 000 
50 000 

75 000 

100 000 

215 000 
10 000 
15 000 

2 250 000 
2 545 656 

5 035 656 

1 000 

40 000 
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F. M. 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 
1 000 

3 500 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 
1 000 

3 500 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 500 
1 000 

3 500 
;—ra 

453 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

457 îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 

476 Kurs masrafları 

1 000 

2 000 
75 000 

1 000 

2 000 
60 000 

1 000 

2 000 
60 000 

Dördüncü kısım yekûnu 8 123 920 5 319 656 5 319 656 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1951 - 1954 villan borçları 
20 1928 - 1950 " » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

500 500 500 

4 000 
2 000 

6 000 

6 500 

4 000 
2 000 

6 000 

6 500 

4 000 
2 000 

6 000 

6 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 6 315 282 7 198 645 7 187 647 
Üçüncü Jnsrm yekûnu 2 775 250 2 795 251 2 775 251 
Dördüncü kısım yekûnu 8 123 920 5 319 656 5 319 656 
Beşinci kısım yekûnu 6 500 6 500 6 500 

UMUMÎ YEKÛN 17 220 952 15 320 052 15 289 054 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

731 

751 

771 

Yatırımlar 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

1 4753, 5618 sayılı kanun hüküm
lerine göre istimlâk edilecek 
arazi bedeli 

2 6603 sayılı Kanunun muvak
kat 1 nci maddesi mucibince 
ödenecek tahvil bedelleri ve 
kanuni faiz karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Satınalınacak makina, alet ve 
malzeme 

10 Optik aletler ve teknik malze
me 

20 Traktör grupları için alınacak 
traktör, pulluk, alet ve sair 
malzeme 

30 Top. Kom. Nirengi ve poligon 
tesis her türlü malzeme ve asir 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel fon 

120 000 1 000 000 1 000 000 

0 

50 000 

15 000 

76 000 

141 000 

950 000 

500 000 

50 000 

15 000 

40 000 

105 000 

950 000 

500 000 

120 000 1 500 000 1 500 000 

50 000 

15 000 

40 000 

105 000 

950 000 

Yatırımlar yekûnu 1 211 000 2 555 000 2 555 000 





21 - Adliye Vekâleti 



Rapor 

7.1.1956 

T. B. M. M. Bütçe Encümeni Reisliğine 

Adliye Vekâletinin 1956 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edildi : 

1955 malî yılında 89 769 095 liradan ibaret bulunan cari ve yatırım tahsisatı 1956 
17 417 091 lira fazlalıkla ceman 107 186 186 lira olarak tesbit olunmuştur. 

yılında 

1955 yılı bütçe tahsisatına nazaran cari masraflarda % 20,79 lira farkla 17 107 091 lira; yatı* 
ıımlarda % 4,15 farkla 310 000 lira fazlalık vardır. 

Lira Merkez ve vilâyetler memurları maaş faslında 
Merkez ve vilâyetler ücretleri faslında 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlarda 
Emekli keseneği 
Hâkim tahsisatı 
Merkez büro masraflarında 
Vilâyetler büro masraflarında 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon masraflarında 
Giyecekler faslında 
Taşıt masraflarında 
Kovuşturma masraflarında 
Otopsi sandıkları ve kimyevi ecza 
Ceza ve Tevkif evleri 

Cari masraflarda 
lalık : 

görülen faz* 8 
2 

1 

138 650 i 
257 050 
147 850 

252 621 
281 400 
31 500 
190 000 
400 000 
160 000 
63 000 
28 500 
300 000 

2 000 
3 957 520 

17 211 091 

jirt 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

kalemlerde yapılmıştır. 
Ve keza mevcut cari masraf
lardan da : 103 000 » Tasarruf ve tenzil olunmuştur. 

17 107 091 

Yapılan tenzilâtın 100 000 lirası bir kısmı kiralık binaların terk edilmiş olması hasebiyle kira 
bedelinden ve 3 000 lirası da yabancı memleketlerdeki staj tahsisatından yapılmıştır. 

Bu tenzilât hizmetlerde bir aksamayı mucibolmıyacağı gibi yukarda gösterilen fazlalıklar 
da asgari bir had ile yapılan ilâvelere maksurdur. 

Zati§leri: ""' ""' " '•" 

Adliye Vekâleti, içtimai ve hukuki nizamı sevk ve idare eden kanunların birinci derecede yapı
cısı, hazırlayıcısı ve tatbikatçısı bir vekâlet olduduğundam bu vekâlet merkez teşkilâtının bu iş
leri tedvire kifayetli bir halde bulunması icabeder. 

Halen Adliye Vekâletinin vazife ve salâhiyetlerini tâyin eden bir merkez teşkilât kanunu mev
cut değildir. Merkez teşkilâtı 1327 tarihinde meriyete giren «Adliye ve Mezahîp Nezareti Nizam
namesi» Ue bundan sonra kabul edilen müteferrik kanunlarla idare edilmektedir. Bu itibarla; 
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H«r geydea «rrel bu hususta hazırlanmış olduğu bildirilen her yıl bütçe müzakerelerinde belirti
len ve fakat senelerden beri Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmemiş olan merkez teşkilâtı ka
nun lâyihasının en kısa zamanda Büyük Millet Meclisine tevdiini zaruri görürüz, 

Teftiş işleri: 

Teftiş Heyeti kadrosu; biri reis olmak üzere 34 müfettişten ibaret olup halen bunun 11 ade
di münhal bulunmaktadır. Tevessü eden kaza teşkilâtının tam kadro ile dahi normal teftiş ve tah
kik işlerinin düzenli bir şekilde ifasının güçlüğü aşikârdır. Müfettişlik, hususi yetişme istiyen bir 
meslek olduğundan teftiş kadrosunun hâkim kadrolariyle bir gûna alâka ve münasebeti görül
memek icabeder. 

Bu branşa alınacak hâkimlerin tam randıman verebilmeleri için kendi bünyeleri içinde terfi 
ettirilmeleri zaruridir. Vekâletçe bu hususta bir tereddüt mevcut ise, izalesi için bu cihetin tefsir 
yoliyle halledilerek tatbikata geçilmesini uygun bulmaktayız. Halen (2) başmüfettiş ve (3) birin
ci sınıf müfettişlik kadrosunda açık olduğu halde teselsül yoliyle terfi yaptırılmadığından dolayı 
yüksek kadrolara tâyin yapılamamaktadır, 

Memleketimizde, 1954 yılında hukuk ve ceza olmak üzere 1953 yılından devredilenlerle birlik
li; ceman mahkemelere 1 653 920 dâva intikal etmiş bulunmaktadır. Bunlardan o yıl içinde 983 793 
adedi intaccdilmiş ve 67 327 adedi ise 1955 yılma devredilmiştir. 

Aynı yıl içinde cumhuriyet müddeiumumiliklerine intikal eden iş miktarı 543 684 ve sorgu hâ
kimliklerine intikal eden iş miktarı ise 39 092 dir. 1953 yılı ile mukayese edilirse mahkemelere in
tikal eden iş miktarında 60 243 artış müşahede edilmektedir. 

Mahkeme teşkilâtımız; bu artışa muvazi olarak genişleme temayülündedir. Bu cümleden olmak 
üzere; 1955 yılı içinde eleman imkânları dairesinde 13 yerdeki mürettep ağır ceza mahkemesi müs
takil hale ifrağ edilmiş, 2̂  yerde mürettep ağır ceza mahkemesi, 1 yerde çift hakimli asliye mahke
mesi, 1 yerde asliye hukuk mahkemesi, 24 yerde icra dairesi ihdas edilmiş bulunmakta ise de bu 
teşkilât dahi mevcut ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 

Aşağıda arz edeceğimiz sebepler muvacehesinde mevcut teşkilâtın dahi idame ettirilmesinin im
kânsız bir hale geleceğinden endişe etmekteyiz. Halen kanuni kadrosu 3 448 olan hâkimlerden fiilî 
kadroya intikal ettirilen miktar 3 185 olup bu fiilî kadronun ise 303 adedi münhaldir. 

Keza 1955 Aralık ayına kadar 182 hâkimin istifa ve 42 hâkimin de emekliye sevkı suretiyle ay
rılmış bulunmalarına mukabil bu müddet zarfında hâkimlik meslekinin en başlı kaynağı olan hâ
kim namzetliğine tâyin edilenlerin yekûnu sadece 81'den ibaret bulunmaktadır. 

Mütaakıp senelerde, aynı şartların devamı takdirinde yukarda arz edilen endişenin ne dere
ce varit bulunacağı izahtan varestedir. 

Bu bakımdan hâkimlik meslekine karşı olan alâkasızlığın sebepleri üzerinde durmak lâzımdır. 

A) Mevcut Adlî teşkilâta göre : Halen 71 i müstakil, 30 u mürettebolmak üzere 101 ağır 
ceza mahkemesi, 7 toplu ticaret mahkemesi, 142 Asliye hukuk, 115 asliye ceza, 182 sulh, 246 çift 
hakimli asliye, 334 tek hakimli asliye, 118 nahiye sulh, 45 gezici arazi kadastro, (15) iş mahkemesi, 
4 icra hâkimliği faaliyette olup bunun haricinde aslî vazifelerine ilâveten hâkimler 50 yerde gezici 
arazi kadastro, 17 yerde gezici topraklandırma, '63 yerde toplu basın, 136 yerde trafik dâvalarını 
rüyet etmek üzere vazifelendirilmiş bulunmaktadırlar. Mevcut teşkilâta göre; 101 ağır ceza mah
kemesi reisi, 101 ağır ceza müddeiumumisi, 242 ağır ceza âzası, 7 ticaret mahkemesi reisi, 14 tica
ret mahkemesi âzası, 115 asliye ceza, 142 asliye hukuk, 182 sulh, 118 nahiye sulh, 122 kaza ceza, 
124 kaza hukuk, 335 tek hakimli asliye hâkimi ile 4 icra hâkimi, 556 sorgu hâkimi, 48 temyiz mah
kemesi raportörü, 26 temyiz başmüddeiumumi muavini, 457 kaza müddeiumumisi, 95 gezici arazi ka-
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dastro hâkimi olmak üzere hâkim sınıfından (Yani asgari 50 lira kadrolu) 2 689 elemana ihtiyaç 
bulunmaktadır, 

Buna mukabil muhtelif kanunlarla alman 3 448 hâkim kadrosunun 1 803 adedi muavin sınıfın
dan sayılan 35, 40 liralık olup hâkim sınıfına mütaallik 50 ve daha yukarı kadrolar yekûnu ise 
1 645 e baliğ olmaktadır. Buna nazaran; 1 044 hâkimin vazifesi tecrübe ve müktesebatları kâfi 
bulunmıyan hâkim muavinleri tarafından görülmektedir, 

Diğer taraftan hâkimlerin maaş durumları üzerinde yaptığımız tetkikat sonunda; maaşının 
kadrosunu alabilen hâkim adedinin 1 148 den ibaret olup kadrosunun bir üst derecesini alan hâkim
lerin 719, iki üstderecesini alan hâkimlerin ise 1 033 bulunduğunu ve bunun dışında terfi müddeti
ni ikmal ederek terfia lâyık görüldüğü halde kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen 200 hâkimin 
mevcudolduğu ve 1956 yılı içinde ise bu adedin 601 e baliğ olacağını tesbit etmiş bulunmaktayız. 

Memleketimizde son senelerde iktisadi inkişafın senbest hayat sahasında temin ettiği imkân
lar dolayısiyle yetişmiş birçok elemanların meslekten uzaklaşmasını intaeeitmıelktedir. 

Bunun için ilk tedbir olarak 'muavin smfmdan bâzı kadroların iadesi suretiyle 25 aded 100, 50 
aded 90, 100 aded 80, 150 aded 70, 150 »aded 60 Uık kadronun mevcut 'kadrolara ilâvesi suretiyle 
zamanı geldiği halde terfi edemiyen hâkimlerin terfilerinin ve ıhüküm mevkilerinin tecrübeli ele
manlara tevdi olunmasının sağlanmasını temenni etmek yerinde olur. 

B) 1950 yılından itibaren adalet hizmetini vatandaşın yakınına götürme prensibine uygun 
olarak adlî teşkilâtımızda mühim hamleler yapıldığı bir vakıadır. Bu cümleden oUmak üzere; 
diğer 'adlî teşkilât haraç ıhiç mahkeme (teşkilâtı olmıyan 18 yerde yeniden tek hâktitmli asiliye mah
kemesi, 4 yerde çift hakimli asiliye mahkemesi, 118 nahiyede sulh mahkemesi kurulmuş, 114 ka
zada mevcut 'münferit sulh mahkemesi asliye mahkemesi haline, 25 nahiye sulh 'hâkimliği de, bu 
nahiyelerin kaza olması sebebiyle, tek 'hakimli asiliye mahkemesi haline ifrağ edilmiştir. 

Çift hakimli asliye mahkemelerinde 4, tek 'hakimli asliye m>aihkemeilw'inde 3 ve nahiye sulh 
mahkemelerinde ise 1 hâkimin nıüstemiiTen vazife görmesi zarureti ve hâkimlik 'meslekinin, bu
gün seribest hayattaki kazanç imkânları karşısında, cazip bir halde bulunmaması muvacehesinde 
bu ımahkemeüierin faaliyetlerini devam ettirebilmelerinin müşkülâtı açıktır. 

Nitekim ihalen yukarda arz edilen münhal adedinin 37 si kaza asliye hâkimliği, 31 d nahiye 

sulh 'hâkimliği, 47 si kaza sorgu 'hâkimliği ve 45 adedi de 'kaza 'müddeiumumiliğine ait 'bulunmak
ta ve cumhuriyet müddeiumumileri ile sorgu lıâıkimDerinin vazifeleri başkâtipler ve maniye sulh 
mashlkemelerinin vazifeleri ise :başka yerden ve asli vazifelerinden alımimalk suretiyle gönderilen 
salahiyetli hâkimlerle tedvir edilmektedir. Bu şeklin ne derece verimsiz olacağı açık bir keyfiyet
tir. Bu halin başlıca sebebi; mesleke intisabeden yeni hâkimlerin bugünkü maaş miktariyle yurdun 
mahrumiyet bölgesi telâkki edilen yerlerde vazife kabul etmemeleridir. Filhakika 1955 yılında staj 
müddetini ikmal ederek hâkimliğe tâyin edilen 149 muavinden 31 i ve kur 'a ile tâyin edildikleri vi
lâyet merkezlerinde muayyen müddet çalıştıktan sonra bu yerlere tâyin edilenlerden de 20 si isti
fa etmiş bulunmaktadır. 

Adalet hizmetinin ifa tarzındaki hususiyet göz önüne alındığı takdirde bunun diğer devlet teş
kilâtı ile mukayesesi de mümkün değildir. Mahrumiyet bölgesi telâkki edilen 'bir kazada diğer vekâ
letler yüksek tahsil görmüş birer eleman bulundurmak mecburiyetinde iken Adliye Vekâleti aynı 
yerde asgari üç Hukuk Fakültesi mezunu bulundurmak zorundadır. Ve diğer memurların gaybube
ti halinde vazifelerinin yüksek tahsil görmemiş mahallî memurlardan birine gördürülmesi mümkün 
iken adalet müessesesi için bu mümkün değildir. Bu durum muvacehesinde mahrumiyet bölgesi 
telâkki edilen yurt köşeleri diğer yerler gibi müsait bir hale gelinceye kadar bu yerde vazifelendi
rilecek hâkimlere bâzı imkânlar sağlanması üzerinde durmayı zaruri görmekteyiz. 

C) Hâkimlik meslekini cazip hale getirebileceğini düşündüğümüz bu tedbirler yanında âcil bir 
tedbir olarak hâkim kaynaklarının artırılması üzerinde durmak lâzımdır. Halen hâkimliğin en bel-
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libaşlı kaynağı staj müessesesidir. Bunun haricinde Hâkimler Kanununun hâkimlik meslekinden 
avukatlık veya profesörlüğe ayrılanlardan tekrar mesleke dönmek istiyenlerin muayyen şartlarla 
hâkimliğe alınabileceğini derpiş eden 70 ve 71 nci maddelerini hâkimlik için verimli bir kaynak ola
rak kabul etmek mümkün değildir. Nitekim bu şekilde mesleke alınanların adedi çok mahdut kal
maktadır. Buna mukabil staj müddet ve şartları bakımından hâkimlik stajı ile ayniyet arz eden 
avukatlık stajının hâkimlik için de muteber addi suretiyle staj müddetini ikmal edip avukatlığa 
başlıyanlardan bu meslekte geçen hizmetlerinin muayyen bir müddetini terfilerine saymak sure
tiyle mesleke alınmaları imkânının kabulü kanaatimizce hâkimlik için esaslı kaynaklardan biri ola
bilir, 

Temyiz Mahkemesi, raportörlüklerinde çalıştırılmakta olan ve hâkim sınıfından raportörler gibi 
vazife görmekte bulunan, hukuk mezunu başkâtip raportörlerin de bir intibak kanuniyle hâkimlik 
sınıfına intikal ettirilmesi suretiyle tecrübeli ve yetişmiş olan bu elemanların meslekten ayrılmama
larının sağlanmasını lüzumlu görmekteyiz. 1952 ve mütaakıp bütçe yıllarında bu hususta vâki te
mennilerin Adliye Vekâletince tetkik mevzuu yapılarak bir karara bağlanması icabeder. 

Hâkimler Kanununun tedvini işi oldukça uzun bir zamana muhtacolduğundan bu mevzuların 
mûnferidolarak ve müstacelen ele alınması lüzumuna kaaniiz. Diğer taraftan; adlî teşkilâtı çok 
müşkül duruma düşüren nahiye mahkemeleri üzerinde durarak âcil*bir tedbir olmak üzere işi az ve 
kaza ve vilâyet merkezlerine muntazam yollarla bağlı bulunan ve fakat hayat şartları gayrimü-
sait nahiye sulh mahkemelerinin muvakkaten de olsa işlerinin kaza ve vilâyet asliye mahkemele
rine bağlanması suretiyle adalet işlerinin aksamaması lüzumunu mütalâa etmekteyiz. Bilhassa nüfus 
ve tapu teşkilâtı ve doktoru bulunmıyan nahiyelerde sulh mahkemesi teşkilâtının mevcudiyeti va
tandaşa kolaylıktan ziyade zorluğu ve masrafı mucibolduğunu kabul etmek ve yukarda arz etti
ğimiz tedbiri tahakkuk ettirmek zaruridir. Bundan başka, üzerinde durulması icabeden bir mevzu 
da hâkimlerin en yakın yardımcıları olan kalem teşkilâtıdır. Mahkeme kalem teşkilâtları kemiyet 
ve keyfiyet bakımından kifayetli değildir. Halen mevcut elemanlar orta mektep mezunu veya mü
başirlikten yetişmiş ilk mektep mezunu kimselerdir. Maaşlarının kifayetsizliği, çalışma şartlarının 
diğer devlet teşkilâtı ile mukayese edilmiyecek derecede ağırlığı dolayısiyle yetişmiş elemanlar di
ğer devlet teşkilâtından ve bahusus müesseselerden çok cazip teklifler almakta ve o yerlere akmak
tadırlar. 

Halen birçok mahkemelerin kâtip kadrosu ihtiyacı karşılanamadığı gibi 120 kaza müddeiumu
misinin ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 180 nci maddesine göre çalışmalarında zabıt kâ
tibi bulundurulması icabeden 394 sorgu hâkiminin kâtibi mevcut bulunmamaktadır. Bu itibarla ka
nun hükmünün yerine getirilmesi ve mahkeme başkâtip ve kâtiplerinin bir meslek haline getirile
rek elemanlarının meslekten ayrılmamalarını teminen ihtiyaca tekabül edecek miktarda kâtip ve 
başkâtip kadrosu verilmesi lüzumuna işaret etmek yerinde olur. 

ffukuh i§leri : 

Hâkimlik teminatna ve hâkimlerin terfihini ve daha müspet esaslara göre seçilerek daha iyi bir 
surette yetiştirilmelerini sağlıyacak hükümlerle mücehhez yeni ve günün icap ve ihtiyaçlarına uygun 
bir hâkimler kanununun hazırlanarak bir an evvel Büyük Millet Meclisine sevkı Adliye Vekâletinin 
başlıca vazifesi olmak icabeder. 

Bu birinci derecede ehemmiyeti haiz faaliyet yanında vekâletçe gerçekleştirilmesi icabeden diğer 
mühim hususat şunlardır : 

1. Vekâletin, bilhassa mevzuatın hazırlanmasına mütedair faaliyetinin daha ilmî ve daha verimli 
bir şekle ifrağı hususunda kadrolarının kısa zamanda takviyesi ve bu cümleden olarak bu kadroların 
bir (ilmî heyet) ile teçhizini de derpiş eyliyen merkez teşkilâtı kanununun bir an evvel ihzar oluna
rak mevkii tatbdka konması şarttır. 
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2. Hukuka ve cezaya mütaallik ana kanunların bugün içinde bulunduğımraz büyük içtimai ve ik

tisadi inkişafın doğurduğu ihtiyaçları karşılıyacak bir hale ifrağına süratle gidilmesi icabeder. 

3. Hukuk ve ceza dâvalarında emniyet, sürat ve isabeti temin eyliyecek, icra muamelâtında keza 
sürat ve müessiriyeti sağlıyacak tedbirlerin acilen ittihazı ve bu maksatla bu mevzuları düzenliyen 
ana ve yardımcı mevzuatın derhal ıslahı çok lüzumludur. 

4. Mahkemelerdeki dâva fazlalığını önliyecek tedbirler derhal düşünülüp ittihaz edilmeli ve 
Temyiz Mahkemesinin bugünkü yüklü haline, daire adedinin fazlalaştırılması ve intikal eden işlerin 
azaltılması gibi tedbirlerle müessir bir şekilde çare bulunmalıdır. 

Adliye Vekâletinin yıllık faaliyetleri üzerinde yaptığımız tetkikatta: Vekâletin bu saydığımız mev
zulara dair ciddî çalışmalara yakın bir zamanda girişmiş olduğunu müşahede eyledik. Ezcümle vekâletçe 
Kâkimler Kanununa endişelerimizi karsılıyaeakşeivilde veçhe verilmesine çalışıldığını ve kısa zamanda 
yüksek huzurunuza yeni esaslara dayanarak bir hâkimler kanunu lâyihası sunulacağını öğren
miş bulunuyoruz. Keza, Vekâlet Merkez teşkilâtı hakkında da bir kanun lâyihası derdesti ihzar 
olup uzun senelerin çalışma mahsulü olan (Türk ticaret kanunu lâyihası) ile (Hukukta muhake
me usulü kanunu lâyihası) nm Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş ve birincisinin Umumi He
yete sevk edilip ikincisinin de Adliye Encümeninde hali müzakerede olduğu öğrenilmiştir. Türk 
Kanunu Medenisini demokratik ruh ve esaslara sadık kalmak şartiyle ve mehaz kanunun her üç 
lisandaki metinlerini ve otuz senelik tatbikatımızdan elde edilen neticelerle tebellür eden içtihat
ları nazara almak suretiyle yeniden tetkik eden İlmî Komisyonun mesaisi bir hayli ilerlemiştir. Ha
len gayrimenkul mülkiyetine mütaallik maddeler üzerinde çalışılmaktadır. Vekâlet bu çalışmala
rın bir seneye kadar sona ereceği kanaatindedir, ilmî Komisyonun mesaisini daha kısa bir za
manda bitirerek hazırlıyaeağı esasların umumi efkâra ve mütehassısların ve Meclisin nazarı tet
kikine bu yıl zarfında arzı şayanı temennidir. 

Avukatlık müessesesinin hakikaten günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale ifrağına müta
allik çalışmalara vekâlette başlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmalarda güdülen hedef, avukatlık 
meslekine intisapta aranacak şartların, meslek yararına olarak ve hâkimlerde aranması derpiş olu
nan şartlarla hemahenk bir surette takviyesine ve meslekin, vatandaş yardımına en emin bir mel
ce haline getirilmesine matuf olmalıdır, imtihan müessesesinin bu çalışmalarda tetkik mevzuu ya
pılarak ehliyetsiz şahıslara ruhsat verilmesi hususunun önlenmesini temenniye şayan görürüz. Mo
dern münakale faaliyetimizi tanzim edecek olan (Türk hava seyrüsefer kanunu) lâyihasının bir 
an evvel ve en uygun bir şekilde kanunlaşıp hava seyrüseferinin modern bir nizama tâbi kılın
ması hususunda çalışmaların süratleş tinim esi bilhassa şayanı temennidir. Noterlik müessesesinin 
dahi ıslahı âcil ve mühim bir ihtiyaç şeklinde tecelli etmektedir; iktisadi ve hukuki muamelâtın 
selâmet ve emniyetini birinci derecede sağlamaya hadim olması gereken noterliklerin ehil ve mü
tehassıs ellere tevdii şarttır. 

Bu itibarla bugünkü şekil tevzi ve tâyinin ciddî esaslara bağlanması, hâkimlik ve avukatlıkta 
olduğu gibi noter olmak için de meslekin bir çıraklık ve kalfalık devirlerinin ihdası ve noterlik için 
aranacak sair ehliyet şartlarının takviyesi ve meslekte ilerlemenin dahi şart ve kayıtlara bağlanma
sı çok lüzumludur. Vekâletçe bu lüzumun takdir edilerek kanun lâyihasının ihzarının taciline işa
ret etmek yerinde olur. 

Vekâletçe adalet mekanizmasının sürat ve selâmetle çalışmasını temine ve vatandaşların, kanun
lardaki aksaklıklar yüzünden sürüncemede kalan hukukunun daha emin bir şekilde korunmasını 
sağlamaya matuf daha birçok tedbirlerin düşünüldüğü do görülmektedir. Ekserisi, son on sene için
de bir misli artışla yekûnu 596 000 i aşan hukuk dâvalarının ve yine bir misli artışla aynı müddet 
sonunda 74 bini geçen Temyiz Hukuk daireleri varidelerinin bu çok ağır yekûnunu tahfife sâi bulu
nan bu tedbirlerin başlıcaları şunlardır : 

A) Mahkemeleri fazlasiyle meşgul eden orman ve yaş tashihi dâvalarının azalmasına matuf 
tedbirler, 
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(B) Kanuni faiz hadleriyle para piyasasının yüksek faizi arasındaki farktan faydalanmakta 

olan mütemerrit borçluların, kanunu kendilerine siper etmek suretiyle, borçlarını ödemekte gös
terdikleri tekâsülü önlemek maksadiyle Borçlar Kanununun bu hususa raütaallik hükümleriyle 
usul kanunlarının cezai imkânlarının takviyesine matuf tedbirler, . 

C) Dilenciliğe, suç ve sair kötülüklere mâruz çocukların himayesine müteveccih tedbirler, 

D) Enerji, istimal ve otomobil hırsızlığının önlenmesine sâi tedbirler, 

E) Boşanma dâvalarını beyhude yere uzatan sulh teşebbüsü ve ihtar dâvası gibi usul i ve bu
güne kadar fayda vermemiş formalitelerin kaldırılmasına matuf tedbirler, 

H) Otel, kahvehane, pansiyon gibi umumi yerlerdeki istihlâk bedellerinin ödenmemesi halin
de alacaklıların haklarını şimdiki gibi mahkemelere müracaat yoliyle değil, Garp memleketlerin
de olduğu veçhile salâhiyet verilecek zabıta makamlarına müracaat suretiyle hukuki bilgilerle teç
hiz edilecek olan bu makamlar âmirleri vasıtasiyle ve seri ve basit usuller dairesinde kolayca ve 
süratle istihsal eyliyebilmelerine matuf tedbirler, 

G) Gayrimenkule tecavüzün men'i hususunun, seri ve sade bir usule tebaan halledilmek kay-
diyle adlî makamlara tevdiini derpiş eyliyen tedbirler, 

H) Ve sair bu gibi mevzuat aksaklıklarının süratle ve (Ferceleri kapatan mevzuat) denebile
cek ufak kanunlarla ve ana kanunların zaman alan tadil ve ıslahına intizar olunmaksızın düzeltil
mesine sâi diğer tedbirler. 

Ayrıca vekâlet, Medeni Kanun çalışmalarına muvazi olarak bu kanunun tatbikini kolaylaştır
maya matuf teşkilât nizamnamelerinin ihzarına ve meralar ve sular meselesi gibi hususi hukuk 
Çevresini aşan mevzuların alâkalı diğer vekâlet ve teşekküllerle müştereken tanzim ve ıslahına da 
girişmiş bulunmaktadır. 

Mahkemelere intikal etmekte olan dâvaların azaltılmasını ve ihtilâfların önlenmesini temin 
edecek olan vekâletin bu cidden faydalı ve verin di çalışmalarım kolaylaştırmak için, yukarda işa
ret ettiğimiz gibi, merkez teşkilâtının ilmî hüviyeti haiz elemanlarla bir an evvel takviyesi icabeyle-
mekte ve buna intizaren, vekâletin hariçten ve bilhassa üniversitelerden temin eylemekte olduğu 
ilmî müzaheretin kolaylaştırılması zımnında, vekâlet bütçesine bu maksatla mevzu tahsisatın ge
çen seneler pek düşük olan miktarının bu sene en az (45 000) liraya çıkarılması âcil bir zaruret 
olarak tecelli etmektedir. Keza vekâletin, adliye mensuplarına Garp Hukuk kültürünün aşılan
masını sağlamaya matuf faaliyetlerini ve bu cümleden olarak lisans ve doktora yapmak üzere 
1416 sayılı Kanuna göre tahsis edilen ve Maarif Vekâleti bütçesine konan burslarla görgü ve bil
gisini artıracak hâkimlere 4489 sayılı Kanuna göre tahsis olunan bursların çoğaltılmasına mâ-tıu 
teşebbüslerini çok müspet karşılamak ve bu faaliyet ve teşebbüslerin gerçekleşmesi hususunda ge
rekli himmetten kaçınmamak icabeylemektedir. Bu sahaya dâhil diğer bir himmet olarak da vekâ
letin beynelmilel ilmî ve hukuki temaslar bakımından daha geniş imkânlar dairesinde faaliyette 
bulunabilmesi için mütaakıp senelerde bu hususta da semih davranılması, temenniye şayandır. 

Ceza işleri: 

A) Türk Ceza Kanununun 28 senelik tatbikatından elde edilen neticeler ve kriminoloji saha
sındaki inkişaflar nazara alınarak bu hususta yandan çalışmalar sonunda bir lâyihanın hazırlan
makta bulunduğunu müşahede ettik. Tek metin darak ihzar olunan kanun lâyihasının en kısa bir 
zamanda Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesini temenni etmek yerinde olur. Şu ciheti de 
kaydetmek icabeder ki millî bir ceza kanunu ihzarı için Adliye Vekâletinin üniversiteler krimino
loji enstitüleriyle teşriki mesai ederek uzun vadeli çalışma yapması lüzumuna da kaaniyiz. Uzun 
vadeli olan bu çalışmaların kıymetlendirilmesi için Adliye Vekâletinin hemen teşebbüse geçmesini 
temenni etmek yerinde olur. 
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B) Duruşmaların sürat ve sadelik ve bilhassa emniyetle icrasını sağlamak maksadiyle Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununda süratle tadilât yapılması lüzumuna da kaaniyiz. Adliye Vekâle
tinde yapılmakta bulunan çalışmaların en kısa bir zamanda kanunlaştırılması temenniye şayandır. 

C) Cemiyette terk edilmiş ve aylak durumda bulunan çocuklarla birlikte suçlu çocuk mevzu
ları üzerinde yıllardan beri yapılmakta olan çalışmaların Büyük Millet Meclisine intikal ettirilme
miş bulunduğunu müşahede ettik. Bu mühim dâvanın en kısa bir zamanda halli için yapılmakta 
bulunan çalışmaların kanunlaştırılmasını temenni etmek yerinde olur. 

D) 4664 sayılı Kanunla 1.1.1945 tarihinde kurulan Adlî sicil teşkilâtına, teşkil tarihinden 
1. X I I . 1955 tarihine kadar ceza, karar ve infaz fişi olmak üzere, üç milyona yakın fiş gelmiştir. 
(2 997 417) Bu fişlerin tamamının Adlî Sicil Kanununa göre tabedilmesi zaruri olduğu halde mü
him bir kısmının basılamadığmı müşahede ettik. 

Suçlulukla mücadele etmek ve tekerrürü cezalandırmak esasına matuf olan sicil tesisi hususun
daki çalışmaların aksatılmaması ve fiş ve bültenlerin tabettiril m esi hususunun lüzumuna işaret et
mek isteriz. 

Ceza ve tevkif evleri : 

Hürriyeti tahdideden cezanın infazı, suçlunun ıslahı ve cemiyet hayatına yeniden intibak ettiril
mesi maksat ve gayesi etrafında toplanır. Islah gibi çok mühim bir vazifenin ifa edileceği yer 
olan cezaevi binalarının inşasında gereken ehemmiyetin verilmesi icabeder. 

1950 yılında sayıları 495 olan ceza evleri bugün çocuk ıslah ve ceza evleri dâhil adedleri 674 e 
yükselmiştir. 

Bu ceza evi binalarından ekserisi uzun müddet kullanılıp ömrünü ikmal ettikten sonra hapis
hane ittihaz edilmiş olan binalardır. Bir çoğu baraka, dükkân, han, ardiye gibi ceza evi binası it
tihazına elverişli olmıyan yerlerdir. Buralarda cezalar «müşterek hapis sistemine» göre infaz 
edilmektedir. 1950 yılma kadar inşa edilmiş olan 87 ceza evinden ancak bir plân dâhilinde yapıl
mış olduğu anlaşılan 27 si dahi bugünkü infaz telâkki ve sistemi ile kabili telif görülememekte ve 
ihtiyaca cevap vermekten tamamen uzak bulunmaktadır. 

1950 yılından itibaren inşasına başlanan 192 ceza evi, atelye ve hücre binalarından 123 nün 
hizmete açılabileceğini, 69 unun da inşasına devam olunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Halen 
469 (merkez kaza ve nahiye ceza evleri ile birlikte) ceza evinin inşasına katî zaruret vardır. 

Senede 250 ile 300 arasında değişen firar vakaları ile öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yarala
ma gibi hâdiselerin vukuunda gayrimazbut ve tedbir almaya gayrimüsait bulunan bu binaların 
birinci derecede âmil olduğu kanaatindeyiz. Mütaakıp senelerde çalışmaların daha ziyade hızlan
dırılmasına ve bilhassa bölge ceza evleri inşaatının ön plâna alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

6147 sayılı Kanuna ek son infaz tekniğine uygun olarak mahkûmun ahlâki durumuna ve suçunun 
mahiyetine göre sınıflandırma esasına müstenit 1953 yılında İzmir'de inşasına başlanılan 1000 ki
şilik bölge ceza evi halen tamamlanmadığı gibi aynı kanuna dayanan 1200 kişilik İstanbul bölge 
ceza evi inşaatının da uzun bir teehhürle bu yıl ihale edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer 
bölge ceza evlerinin de en kısa bir zamanda inşası için gereken tedbirlerin alınmasını temenniye 
şayan görürüz. 

Bundan evvelki bütçe müzakereleri sırasında bina tipleri hakkında yapılan tenkidler netice
sinde mevcut A. tipinin tadil edildiğini ve ihtiyaca cevap vermekten uzak ve toplu sisteme gö
re yapılmış. bulunan C. tipinin de tatbikattan kaldırıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulunmakta
yız. Ancalk: A. tiplerinde yapılmış olan tadîlâtı da gayrikâfi görmekteyiz. Ziyadan ve rüyet sa
hasından mahrum bulunan dört cephesi kale duvarından farlklı olmıyan bu binaların daha fennî, 
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daha sıhhi şartDarı ihtiva etmek üzere tadilinde lüzum olup olmadığını yeniden Ikriminolok ve psi-
koloklardan müteşekkil bir heyete tetkik ettirilmesini faydalı görürüz. 

Hapishane ve tevkifhanelerin sureti idaresi 'hakkındaki 1721 sayılı Kanunla, Ceza ve Tevkif 
Evleri Nizamnamesi hükümleri, mahkûm ve mevkuflara verilecek grdanm Adliye Vekâleti tara
fından tegbit edileceğini ve iş -esası üzerine kurulmuş olup olmadığı nazara alınarak değişece
ğini âmir bulunmaktadır. 

Cari yıl bütçesinde mahkûm ve mevkuflar aşağıda gösterilen (miktar üzerinden 
tedir: 

iaşe edilme'k-

Mahkûm 
adedi 

Beherinin 
bir günlük 

iaşesi 
Gün 

adedi 
Tutarı 

Lira K. 

Hasta 
Bölge 
Diğer 
Gardij 

ve 
ceza 

hücre mahkûmları 
ı evleriyle 

mahkûmlar 
fan 

çocuk ceza ve ıslah evleri 
1 009 
2 380 

26 611 
2 274 

X 
X 
X 
X 

125 
90 
50 
50 

X 
X 
X 
X 

365 
365 
365 
365 

= 
= 
= 

460 356 
781 

4 856 
415 

6 513 

830 
507 
005 

698 

25 
00 
50 
00 

75 

Bu 'esasa göre hasta ve hücre maJh'kûmları ile bölge ceza evleri, çocuk ceza ve ıslah evleri 
mahkûmları haricinde kalan merkez, kaza ve nahiye ceza evlerindeki 26 611 mahkûm ve mevkuf 
İle 2 274 müstahdeme 750 gramlık ekmeğe ilâveten 23 kuruş üzerinden yiyecek bedeli verilmekte 
olduğu anlaşılmıştır. 

1956 yılı bütçesinde ise, hasta ve hücre mahkûmlarının cari yılda olduğu gibi 125 kuruş, bölge ce::a 
evlerinde çocuk ceza ve ıslah evleri mahkûmlarının da eskisi gibi aynen 90 kuruş ve diğer mahkûm 
ve mevkuflarla bunlar gibi muameleye tâbi tutulanların ise ekmeğe ilâveten 10 kuruş fazlasiyle 
33 kuruş üzerinden iaşeleri teklif edilmiştir. 

Cari yıl içinde iaşe miktarının kifayetsizliği sebebiyle bir kısım ceza evlerinde idareyo kvş ı toplu 
hareketlerin başgösterdiği ve ceza evlerinde binlerce liralık tahribat yapıldığı ve hastalıklarla fiziyoloj ik 
sefaletin arttığı, çalışma gücünün azaldığı müşahede edilmiş olmasına göre iaşe maddelerinde hu
sule gelen fiyat farkı da nazara alınarak asgari kalorinin temini bakımından iaşe bedellerinin yük
seltilmesini zaruri görmekteyiz. 

Yaptığımız tetkiklerde hükümlü iaşesinin asgari 87 kuruşla mümkün olduğunu 
maktayız. 

anlamış bulun-

Bu takdirde 

Mahkûm Beherinin bir 
adedi günlük iaşesi Gün adedi 

Hasta ve hücre mahkûmları 1 100 
Diğer mahkûm ve mevkuflarla gardiyan, makinist 40 464 
ve ücretliler 

1956 yılı için teklif olunan 

liradan ibarettir. 

X 125 X 365 = 
X 87 X 365 = 

Tutarı 

501 875 
12 849 343 

v_ 

13 
9 

351 
851 

218 
204 

3 500 014 
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îage için teklif olunan $.891.204 liraya B.50Ö.dl4 lira ilâvesiyle İ3.S61.218 liraya iblâğına kati 

Jüzum bulunduğuna kaaniiz. Adliye Vekâleti bütçesinin diğer fasıllarından tasarruf yapılması mümkün 
görülmemiş olduğundan bu meblâğın varidat fazlalıklarından istifade edilmek suretiyle temini 
icabetmektedir, 

Bütçenin «D» cetveline dâhil olan personel kadrosu, cari bütçedeki miktar üzerinden yalnız 
ücretlerinde 25 şer lira bir artış ile aynen teklif edildiği görülmüştür, 

Ceza evlerinde emniyet ve inzibati muhil hareketlerin diğer mühim bir âmili de personelin 
maddi ve mânevi kifayetsizliğidir, 

Ceza evi personelinin kifayetli duruma getirilebilmesi için unvanlarının değiştirilmesi ve terfi 
imkânlarını sağlamak üzere (Ücretli mübaşirlerin maaşlı kadrolara alınmaları gibi,) maaşa geçiril* 
meleri hususunun bir kanun mevzuu olarak ele alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Bundan başka, hususi bir surette yetiştirilmiye muhtacolan dış muhafaza teşkilâtının da jan
darmadan alınarak ceza evi idaresine bağlanması imkânlarının teminine lüzum vardır. 

Bugün bir kısım ceza evlerinin ceza evi kâtiplikleri tarafından idare edildiği ve iş yurtlarına 
ait hesap muamelâtının da ceza evi memurlarınca tedvir edildiği ve ceza evi idare memuru ile kâ
tip kadrosu, muallim, doktor ve teknik öğretmen gibi mütehassıs personel kadrolarının kifayet et
mediği görülmüştür* 

Bundan mütevellit mahzurları bertaraf edebilmek için müdürlük, muhasiplik, kâtiplik, idare me
murluğu ile mütehassıs personel kadrolarının ihtiyacı karşılıyacak miktarda tezyidi, bilhassa ceza evleri 
idaresi dışında seçilen ve infaz mesaisi hakkında tecrübe sahibi bulunmıyan ceza evi personelinin na
zari ve tatbiki bir meslekî kursa tâbi tutulmaları hususunu temenniye şayan görürüz. 

Yukarda da işaret ettiğimiz gibi 1950 yılında sayıları 495 olan ceza evi 674 de yükselmiş bulun
masına rağmen bu ceza evlerinin istiap haddi 26 500 kişiyi geçmemektedir. Buna mukabil mah« 
kûm ve mevkuf sayısı 41 909 a yükselmiş ve ceza evlerinde izdiham tevlidetmiş bulunmaktadır. 

Suçluluk nispetinde de büyük bir artış kaydedilmiştir. 

Buna mukabil ceza levlerinde bulunan hükümlü hareketinde 'aşağıda gösterildiği üzer* ertış 
mevcuttur c; 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Mahkûm 

13 747 
15 251 
17 196 
23 501 
24 846 

Mevkuf 

14 160 
15 611 
16 054 
17 954 
17 423 

Yekûa 

28 765 
29 191 
31 306 
34 518 
31 432 
27 909 
30 868 
32 250 
40 595 
41 909 

Hükümlü miktarındaki artış 9 .VII . 1953 tarihinde kabul edilen 6123 sayılı Kanunla imfaz sis. 
temi<mizde yapılan değişiklik ve ceza müddeftler'nin uzamasından ileri gelmektedir. Mahkûmun 
tedricî ıslahını teminen hükümlünün her devrede iyi bir hal gösterdiği takdirde müddetten isti
fade ettirilmesi cihetinin yerinde olup olmadığının bir ilmî heyete tetkik ettirilerek Ceza Kanu
nunun 13 ve tmütaaıkıp maddelerinde tadil yapUmatı hususunda âcil karar alınmasına işaret et* 
m*k istmz 
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Türk Ceza Kanununun 13 re mütaakıp maddeleri mucibince mahkumların çalışmaları mm* 

buriyeti bulunduğu halde halen iş esası üzerine kurulan ceza evlerinde 1 939, bölge m«rke« 
eeza evleri ile ıslah evleri iş yurtlarında 2.96 hükümlü çalıştmimalkta ve 20 451 hükümlü işsie 
bırakılmaktadır». Kanun hükmünün kısa bir zamanda tatbiki suretiyle hükümlülerin istisnasız 
olarak çalıştırılmalarını temineın gereken tedbirlerin alınmasının lüzumuna keza işaret ederiz. 

Dalaman Zirai Ceza Evi arazisinin bir kısmının alınmasına teşebbüs edildiğini öğrenmiş, bu-
lunmaktayız. Adedlerinin çoğaltılması gereken bu müesseselerin başka maksatlara tahsis edik 
meşinin doğru olmıyacağma işanet ederiz. 

Zirai ceza evlerinin mahkûmların sağlığı ve ıslahı ile bilgilerinin artırılması bakımından önemi 
ön plânda mütalâa edilerek bu ceza evlerinin çoğaltılması ve bilhassa Orta - Anadolu ve Şark mın-
takasında teessüsü hususundaki çalışmaların- müspet olarak intacını faideli buluruz. 

1956 yılı bütçe fasıl ve maddeleri üzerindeki tetkikat ve teklif olunan ilâveler. 
Fasıl 

1.01 
201 
202 
206 

207 

209 
219 
220 

221 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Ücretler 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğin
ce yapılacak zam ve yardımlar 
Yabancı dil bilenlere ödenecek para 
mükâfatı 
Emekli keseneği 
Hâkim tahsisatı 
Adlî tababetle ilgili olarak ödenecek 
tazminat 
Mütehassıslara verilecek huzur ücreti 

Kanuna müstenit ve aynen kabulü lâzımdır. 
Bu fasıllara yapılan zamlar 1 

Hususi kanunlarla alman kadroların karşılığı ile 
hizmetlilerin ücretlerine yapılan birer derece zam
lardan ve İstanbul Adliye Sarayı için 29 müstah
dem ile reviri bulunan ceza ve tevkif evleri için 

, 30 doktor ve 4 ceza evi kamyonu için 4 şoför kad
rosunun (D) cetveline ilâvesinden ve memur ve müs
tahdemlere verilmekte olan 3 aylık tahsisatın 5 e 
çıkarılması düşünülmüş olmasından mütevellittir. 

210"ncu fasıldaki 2 100 liradan ibaret temsil tahsisatı şimdiye kadar sarf edilmemiştir. Esasen 
Adliye Vekâleti Müsteşarlığına hâkim sınıfından tâyinler yapılmakta olmasına göre bu tahsisatın 
kaldırılması icabeder. 

221 nci faslı mütaakıp unvanı muhafaza edildiği halde tahsisat vaz'edilmemiş olan (Meşhut Suç
lar Kanunu gereğince çalışma saatleri dışında nöbet beklemekle ödevli hâkim, müddeiumumi ve kâ
tipler ücreti) mahalline İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyük vilâyetlerde tatil günlerinde nö
bet beklemekle ödevli müddeiumumi hâkim ve kâtiplere münasip bir ücret verilmesini teminen 
50 000 liralık bir tahsisat ilâvesini uygun bulmaktayız. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ve 
403 ncü f asıllardaki tahsisatlar bir 'evvelki yıl sarfiyatına nazaran uygundur. 

417 nci faslın 10 ncu suç masrafları maddesine 1955 bütçesiyle konmuş olan tahsisat malî yılın 
10 ncu ayında tamamen sarf edilmiş olmasına binaen yıl içinde 400 000 liralık munzam ödenek 
ailınmıştır. 1956 bütçe teklifine bu madde için ilâve edilen 300 000 Meranın senesi içindeıki hiz
metleri karşılıyamıyacağı aşikâr bulunduğundan bu maddeye 100 000 liranın da.ha ilâve edilme* 
sinde zaruret vardır. 

418 nci fıasnMa)ki 2 000 lira fazlalık otopsi sandıkları ve kimyevi ecza »atmahn'alarım karşı-
lıyacağı cihetle aynen kabulü muvafık mütalâa edilmiştir. 

419 ncu faslın 10 ncu ceza ve tevkif evleri iaşesi maddesine ikonan tahsisaıt yukarda arz olu* 
nan sebeplerle kâfi bulunmadığından hükümlülerin iaşe masraflarının 87 kuruş üzerinden hesab-
edilmesi suretiyle bu maddeye daha 3 337 520 lira ilâvesiyle madde tahsisatının 13 351 218 lira* 
ya çıkarılmasına zaruret görmekteyiz. 
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451 nci faslın 30 ncu maddesinle geçen senenin aynı oltaalk üzere 10 000 lira konmuştur, 

Anayasa, Türk Kanunu Medenisi, mevzuatı aydınlatma ve düstûr, resmî ve kazai kararlar 
su ve meralar düzenini temin, merkez teşkilâtı Kanunu, Hâkimler Kanunu, Ceza Kanununun 
tedvin, millî Ceza Kanunu ihzar, Ticaret Kanunu, hava. seyrüsefer, mevzuatta alınması lâzımge-
len tedibrlerin ittihazı ve gerekli kanun lâyihalarının ihzarı ihtikârı meni tedbirleri, Avukatlık 
ve Noterlik Kanunları üzerinde çalışmak tadil ve yeni lâyihaları hazırlamak üzere ayrı ayrı te
şekkül edecek komisyonlara İstanbul Üniversitesiyle Ankara Üniversitesinden ve ilim adamların
dan iştirak edeceklere münasip ücret verilmek suretiyle çalışmaların aksamadan ifasını temin 
için 35 000 lira ilâvesiyle bu tahsisatın 45 000 liraya çıkarılmasını lüzumlu görmekteyiz. Aşağıda 
arz edileceği üzere bu ilâvenin karşılığının 752 nci faslın 15 nci maddesindeki taşıt mubayaa tah
sisatında yapılacak tasarrufla karşılanması muvafık görülmüştür. 

452, 453, 501, 502, 711 nci fasıllardaki tahsisatlar geçen yıl sarfiyatına göre uygundur. 

552 nci faslın taşıtlar mubayaası maddesine zammedilen 60 000 lira ile vekâlet makamı için 
bir binek otomobili ile Vekâlet Evrak Müdürlüğü için bir sepetli motosiklet, Adlî Tıp Kurulu için 
soğuk hava tertibatlı bir kamyonet alınması derpiş edilmiş ve (R) cetveline de kadroları eklen
miştir. Sayın Adliye Vekili mevcut arabanın bir sene daha hizmet edebileceği cihetle makam için 
konan tahsisattan sarfınazar edilmesinin muvafık olacağını ve Adlî Tıp Kurulunda mevcut vasıta 
ile de hizmetin aksamadan yürütüleceği ve vekâlette bir hizmet arabası ve motosikletle posta işlerini 
devam ettirilebileceği anlaşıldığından bu maksatla (R) cetvelindeki vasıtaların kaldırılmasını ve an
cak 1948 yılında Temyiz Mahkemesi C. Başmüdd iumumiliği için satınalınarak aynı yıl hizmete 
giren otomobilin fazlaca harap durumda olduğu 1953, 1954, 1955 yıllarında bunun tamirine 4 000 
lira sarf edildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle tamir edilse dahi kullanılması daha fazla masrafı mu-
cibolacağı nazara alınarak esasen kanuni miadını doldurmuş olan bu otomobilin hizmetten çıkarı
larak Başmüddeiumumilik için (R) cetveline bir binek otomobili kadrosunun ilâvesi lüzumlu gö
rülmüştür. Bu mubayaa bedelinin 25 000 lira civarında olacağı anlaşılmasına binaen maddedeki 
60 000 lira ilâveden 25 000 lirasının ipka edilerek mütebaki 35 000 lirasının 451 nci faslın 30 ncu 
maddesine ilâvesi teklif edilen tahsisata karşılık tutulması mütalâa olunmuştur. 

^ Netice : Adliye Vekâleti bütçesinin teklif edilen ilâve ve tenkislerle kabulü hususunu yüksek 
komisyonun takdir ve tasvibine arz ederiz. 

Rize Van Malatya 
/. Akçal K. Yörükoğlu N. Yetkin 

Tetkikatta bulunmadı « 
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Bütçe lâyihasında yapılmasına lüzum, görülen İtâveierU tenkislere ait cetveldir 

ilâveler 

P. M. Tahsisatın nev'i 

222 

417 10 
419 10 
451 30 

Meşhut Suçlar Kanunu gereğince ça 
lışma saatleri dışında nöbet beklemeye 
ödevli hâkim, C. M. U. si ve kâtipler 
ücreti 
Suç masrafları 
Yiyecek masrafları 
Adlî kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
hazırlama ve düzenleme masrafları 

Yekûn 
Tenziller : 

210 Temsil tahsisatı 
752 15 3827 sayım Kanun gereğince satmalı 

nacak taşıtlar 

Lâyihada gös
terilen tahsi

sat 

İlâvesi teklif 
olunan mik

tar 

8 100 

160 000 

2 100 

35 000 

Yekûn 

1 670 000 
9 851 218 

10 000 

50 000 
100 000 

3 337 520 

35 000 

3 522 520 

Tenzil olunacak 
miktar 

50 000 
1 770 000 
13 351 218 

45 000 

Kalması 
gereken 

125 000 

Yekûn 37 100 
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F. 

114 *** 

M. Tahsisatın nev'i 

Adliye Vekâleti 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

206 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

İkinci hısım - Personel 
Masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 3 881 000 4 460 940 4 535 740 
12 Vilâyetler memurları maaşı 42 526 250 50 084 960 54 251 235 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 500 2 500 2 500 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 10 000 10 000 10 000 
Fasıl yekûnu 46 419 750 54 558 400 58 799 475 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 343 500 499 800 423 725 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 5 166 750 7 267 500 6 780 025 

11 

12 

21 

22 

Fasıl yekûnu 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

5 510 250 

116 680 

2 291 420 

15 800 

247 800 

7 767 300 

119 560 

2 387 420 

15 800 

276 000 

7 203 750 

119 560 

2 489 180 

15 800 

285 000 



Adliye Vtkâletı 

F. M. 

207 

209 

210 
219 
220 

221 

301 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

7 000 

82 400 
71 230 

7 000 

82 400 
92 000 

7 000 

82 400 
92 000 

Fasıl yekûnu 2 832 330 2 980 180 3 090 940 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyie 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Hâkim tahsisatı 
6119 sayılı Kanun gereğince 
adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 

6 000 6 000 d 000 

2 277 270 
2 100 

5 052 300 

144 000 

4 325 

2 529 891 2 694 545 
2 100 2 100 

5 333 700 5 828 700 

144 000 

4 325 

144 000 

4 325 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

tkinci. kısım yekûnu 

üçüncü kıstın - yönelim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

62 248 325 

27 500 
12 000 
22 000 
17 000 
20 000 
35 000 

133 500 

73 325 896 

- • • -

27 500 
17 000 
32 000 
25 000 
25 000 
38 500 

165 000 

77 773 835 

27 500 
17 000 
32 000 
25 000 
25 000 
38 500 

165 000 
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F. 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

357 000 
600 270 
819 275 
96 200 

120 000 
420 000 

2 412 745 

1956 yü] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

437 000 
600 270 
819 275 
136 200 
160 000 
450 000 

2 602 745 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

437 000 
600 270 
819 275 
136 200 
160 000 
450 000 

2 602 745 

303 Basılı kâğıt ve defterler 810 000 1 210 000 1 210 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 375 000 500 000 500 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ü<v 

305 
306 
307 

308 

21 
22 

10 
20 
30 

n 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

3 000 000 
35 000 
60 000 

3 470 000 

600 000 
144 360 

683 849 
85 600 

225 000 

994 449 

13 000 
111 200 

4 000 000 
45 000 
85 000 

4 630 000 

500 000 
207 360 

683 849 
85 600 

225 000 

994 449 

13 000 
111 200 

4-000 000 
45 000 
85 000 

4 630 000 

500 000 
207 360 

683 849 
85 600 

225 000 

994 449 

13 000 
111 200 

Fasıl yekûnu 124 200 124 200 124 200 



M. 

11 

12 

13 

14 

21 

22 

31 

32 

Adliye Vekaleti 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Temyiz Reisliği ve Başmüddei-
umumilik otomobilleri işletme 
masrafları 
Temyiz Reisliği ve BaşmiHdei-
umumilik otomobilleri onarma 
masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

2 000 

4 000 

2 000 

5 000 

1 750 

62 000 

35 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

6 500 

2 750 

72 000 

45 000 

- 117 — 
için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

6 500 

2 750 

72 000 

45 000 

Fasıl yekûnu 113 750 142 250 142 250 
=s ; i 

Üçüncü kısım yekûnu 8 803 004 10 576 004 10 576 004 

Dördüncü kınım, - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
Kovuşturma masrafları 

10 Suç masrafları 1 370 000 1 670 000 1 770 000 
20 Hukuk Muhakemeleri Usulü 

Kanunu gereğince adlî mü
zaheret masrafları 35 000 35 000 35 000 

30 Ecnebiler istinabe masrarları 500 500 500 
40 Medeni Kanunla Nüfus Kanu

nu gereğince müddeiumumiler 
* tarafından açılacak dâvalar 
masrafları 200 200 200 
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F. M. 

Ad 

Tahsisatın nev'i 

Üye Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince hâkimin ken
diliğinden görmeye ve yapma
ya ödevli bulunduğu dâva ve 
isler masrafları 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 1 407 700 1 707 700 1 807 700 

418 Adlî Tıp Kurulu masrafları 
10 Müşahede evi yiyecek masraf

ları 20 000 20 000 20 000 
20 Yönetim masrafları 50 000 50,000 50 000 
30 Otopsi sandıkları ve kimyevi 

ecza satmalına masrafları 28 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 98 000 100 000 100 000 

419 Ceza ve tevkif evleri masrafları 
10 Yiyecek masrafları 6 513 698 9 851 218 9 851 218 
20 Doktor ücreti ve ilâç masraf

ları 150 000 170 000 170 000 
30 Yönetim masrafları 2 348 000 2 748 000 2 748 000 
40 Sevk masrafları 300 000 500 000 500 000 
50 Ceza ve tevkif evleri ile hü

kümlü çocuk ıslah evlerinde 
alınacak sağlık tedbirlerinin 
gerektirdiği masraflar 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 9 411 698 13 369 218 13 369 218 

420 Mebusların seçim masrafları 1 1 1 
451 Yayın masrafları 

10 Satınalma ve abone 27 500 27 500 27 500 
20 Başka her çeşit masraflar 45 000 45 000 45 000 
30 Adlî kanun, nizamname ve yö

netmeliklerin hazırlanma ve 
düzenleme masrafları 10 000 10 000 45 000 

Fasıl yekûnu 82 500 82 500 117 500 



Adliye Vekâleti — 119 — 

M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

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 

18 000 

6 200 

15 000 

6 200 

15 000 

6 200 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

24 200 

14 167 

10 000 

24 167 

11 053 266 
= 3 

21 200 

14 167 

10 000 

24 167 

15 309 786 

21 200 

14 167 

10 000 

24 167 

15 444 786 

Beşinci kışını - Borçlar 

Geçen yıl borçları 100 000 100 000 100 000 
Eski yıllar borçları 

10 1951 - 1954 yılları borçları 75 000 75 000 75 000 
20 1928 - 1950 » » 4 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 79 000 79 000 79 000 

Beşinci kısmı yekûnu 179 000 179 000 179 000 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yık içm 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabnl edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
ikinci kısım yekûnu 62 248 325 73 325 896 77 773 835 
Üçüncü kısım yekûnu 8 803 004 10 576 004 10 576 004 
Dördüncü kısım yekûnu 11 053 266 15 309 786 15 444 786 
Beşinci kısım yekûnu 179 000 179 000 179 000 

UMUMÎ YEKÛN 82 295 595 99 402 686 103 985 625 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Adlî Tıp Kurulu alet ve mal

zeme onarımı 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

0 

751 

O 

0 

0 Adliye Vekâleti (Ceza ve tev-
kifevleri yapımı ve esaslı ona
rımı) 

O Adliye Vekâleti (Adalet bina
ları yapımı ve esaslı onarımı) 
(Nafıa Vekâleti bütçesine ak
tarılacaktır) 

1 500 

Adlî Tıp Kurulu için satmalı-
nacak alet ve malzeme 
Adliye Vekâleti (Maliye Vekâ
leti bütçesine aktarılacaktır) 
Mütedavil sermaye 

22 000 

100 000 
300 000 

1 500 

5 600 000 5 600 000 

1 450 000 2 000 000 

Fasıl yekûnu 7 050 000 7 600 000 

22 000 

160 000 
O 

1 500 

O 

22 000 

O 
O 

Yatırımlar yekûnu 7. 473 500 7 783 500 23 500 
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Rapor 
12 . I . 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

1956 malî yılı Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin yüksek komisyon adına tarafımızdan yapı
lan tetkikat neticesi aşağıda arz edilmiştir. 

1950 yılından beri memleket müdafaasına ayrılan tahsisat her yıl bir evvelkine mühim miktar
da artırılmak suretiyle 1955 yılı tahsisatı 1950 yılma nazaran % 101,86 nispetinde bir tezayüde 
ulaşmış, 1956 yılı teklifi ise keza 1950 yılı tahsisatına nazaran % 139,89 fazla bir seviyeye ulaş
mış bulunmaktadır. 

1956 yılı teklifinin kuvvetlere ve hizmetlere taksimi münderecatı gösterilmiştir. 

Kuvvetler* : 

% 

K. K. K. 
Hv. K. K. 
Dz. K. K. 
H. U. Md. 
Müş. Masraf 

Malî bütçe 

548 513 793 
104 032 203 
90 936 000 
6 645 004 
34 873 000 

785 000 000 

Amerikan yardımı 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

230 350 000 
40 800 000 
28 000 000 

100 000 
15 000 000 

314 250 000 

Tekûn 

= 778 863 793 
= 144 832 203 
= 118 936 000 
— 6 745 004 
= 49 873 000 

= 1 099 250 000 

nispeti 

70,85 
13,18 
10,82 
0,61 
4,54 

100,00 

Hizmetlere : 

% 

1. Kısım 
2. > 
3. » 
4. » 
5. » 
Yatırımlar 

Malî bütçe 

12 000 
385 654 203 
20 898 002 

314 108 403 
2 520 392 
61 807 000 

785 000 000 

Amerikan yardımı 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

11 000 000 
5 530 000 

272 720 000 
— 

25 000 000 

314 250 000 

Yekûn 

12 000 
= 396 654 203 
= 26 428 002 
= 586 828 403 
= 2 520 392 
= 86 807 000 

= 1 099 250 000 

nispeti 

0,01 
36,08 
2,40 

53,38 
0,23 
7,90 

100,00 
Tahsisatın fasıl ve maddelere tevziinde âzami derecede tasarruf prensibine sadık kalmakla be

raber hizmetlerin aksamamasım temin edecek bir dikkat sarf edildiği görülmüştür. 

Maaşlar, ücretler, geçici hizmetliler ve işçi ücretleri tertibinde görülen (67 800 300) liralık 
fazlalığın (40 000 000) liralık kadar bir kısmı 6211 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan üç 
aylık tahsisatın (İkramiye) beşe iblâğımdan mütevellidolup geri kalan kısmı mekteplerden çıkıp 
yeniden hizmete katılan subay, askerî memur ve astsubayların maaşlarından ve mevcut personelin 
kanunlara göre artan haklarından mütevellittir. 



Aylıklı sivil memur ve hizmetli kadrolarında yeniden açılan mektepler ile yeni teşekküller için 
lüzumlu kadroların ilâvesinden ve (75) lira aylıklı hademelerin (100) liraya çıkarılmasından başka 
kayda değer bir değişiklik yapılmamıştır. 

Diğer bâzı hususata mütallik mâruzâtımızı komisyon görüşmeleri esnasında şifahen beyan ede
ceğimizi saygı ile arz eyleriz. 

Zonguldak Mebusu Yo/.gad Mebusu Afyon Mebusu 
Sebati Ataman Danyal Akbel Murad Âli Ülgeri 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
B\ M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

101 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

rekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 
• — ; -n 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Kara Kuvvetleri 178 800 000 224 170 000 224 170 000 
12 Hava » 31 230 000 42 704 000 42 704 000 
13 Deniz » 24 975 000 30 712 000 30 712 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 2 100 000 2 515 000 2 515 000 

202 

203 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

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 

300 101 000 

20 817 000 
3 923 000 
2 653 000 

397 000 

27 790 000 

- r 
1 321 200 

283 300 
113 300 
162 200 

300 101 000 

20 817. 000 
3 923 000 
2 653 000 

397 000 

27 790 000 

1 321 200 
283 300 
113 300 
162 200 

Fasıl yekûnu 1 615 700 1 880 000 1 880 000 
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P. M. 

204 

11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

764 000 
23 400 

337 500 
12 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

794 000 
23 400 

337 500 
1 

: için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

794 000 
23 400 

337 500 
1 

Fasıl yekûnu 1 136 900 1 154 901 1 154 901 

II - Başka haklar 

206 

11 
12 
13 
14 

21 

22 

23 

24 

31 
32 

33 
34 

41 

42 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Kara Kuvvetleri çocuk zammı 
Hava Kuvvetleri çocuk zammı 
Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 
Harita Umum Müdürlüğü ço
cuk zammı 
Kara Kuvvetleri doğum yardı
mı 
Hava Kuvvetleri doğum yar
dımı 
Deniz Kuvvetleri doğum yar
dımı 
Harita Umum Müdürlüğü do
ğum yardımı 
Kara Kuvvetleri ölüm yardımı 
Hava Kuvvetleri ölüm yardı
mı 
Deniz Kuvvetleri ölüm var dimi 
Harita Umum Müdürlüğü 
ölüm yardımı 
Kara Kuvvetleri yakacak zam
mı 
Hava Kuvvetleri yakacak zam
mı 

Fasıl yekûnu 

4 500 000 
1 000 000 

475 000 

60 000 

450 000 

126 000 

40 000 

10 000 
82 000 

15 000 
10 000 

• 
2 000 

617 000 

1 

7 387 001 

4 900 000 
1 000 000 

500 000 

64 800 

200 000 

76 000 

20 000 

6 000 
50 000 

10 000 
5 000 

2 000 

617 000 

1 

7 450 801 

4 900 000 
1 000 000 

500 000 

64 800 

200 000 

76 000 

20 000 

6 000 
50 000 

10 000 
5 000 

2 000 

617 000 

1 

7 450 801 
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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 

Fasıl yekûnu 

1453, 5027 ve 5427 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek tah
sisatlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

13 467 873 
2 370 000 
2 000 000 

150 000 

17 987 873 

70 800 
7 500 

11 700 

90 000 

1956 yıh için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

13 800 000 
2 800 000 
2 100 000 

140 000 

18 840 000 

81 900 
7 500 

13 200 

102 600 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

13 800 000 
2 800 000 
2 100 000 

140 000 

18 840 000 

81 900 
7 500 

13 200 

102 600 

211 5950 ve 6245 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 

215 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 
* 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

373 000 
4 105 000 

10 000 
283 500 

4 771 500 

124 000 
20 000 
70 000 
15 000 

229 000 

500 000 
3 963 000 

35 000 
330 000 

4 828 000 

120 000 
20 000 
70 000 
15 000 

225 000 

500 000 
3 963 000 

35 000 
330 000 

4 828 000 

120 000 
20 000 
70 000 
15 000 

225 000 

220 2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek bedeli 188 000 183 000 183 000 
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F. 

221 

222 

M. 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita ITmum Müdürlüğü 

1955 
Y ı ] ı 

tahsisatı 
Lira 

88 000 
69 000 

106 500 
19 500 

283 000 

455 000 
300 000 
350 000 

4 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

300 000 
71 500 

109 000 
25 000 

505 500 

497 000 
350 000 
395 000 

4 000 

kabul edilen 
Lira 

300 000 
71 500 

109 000 
25 000 

505 500 

497 000 
350 000 
395 000 

4 000 

Fasıl yekûnu 1 109 000 1 246 000 1 246 000 

223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc
retleri 

11 Kara Kuvvetleri 7 500 000 6 320 000 6 320 000 
12 Hava » 7 800 000 6 000 000 6 000 000 
13 Deniz » 8 400 000 6 950 000 6 950 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 140 000 140 000 140 000 

Fasıl yekûnu 23 840 000 19 410 000 19 410 000 

224 5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı " 1 200 000 1 400 000 1 400 000 

225 4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

160 000 
92 800 

100 000 
1 400 

103 000 
90 000 

110 000 
1 400 

103 000 
90 000 

110 000 
1 400 

Fasıl yekûnu 354 200 304 400 304 400 
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F. M. 

226 

11 
12 
13 

228 

Tahsisatın nev'i 

5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücreüeri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Akademilerde verilecek konfe
rans ücretleri 

İkinci kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı. 
Lira 

160 000 
I 

28 000 

188 001 

35 000 

320 770 176 
- ~ : -• :r^a 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

180 000 
1 

28 000 

208 001 

25 000 

385 654 203 

180 000 
1 

28 000 

208 001 

25 000 

385 654 203 
: — = 3 8 

üçüncü kısım - Yönetim 
masraftan 

301 Büro masrafları 
11 Kara Kuvvetleri kırtasiyesi 332 000 450 000 450 000 
12 Hava Kuvvetleri kırtasiyesi 37 000 40 000 40 000 
13 Deniz Kuvvetleri kırtasiyesi 61 000 65 000 65 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü kır

tasiyesi 3 000 3 000 3 000 
21 Kara Kuvvetleri döşemesi 190 000 300 000 300 000 
22 Hava Kuvvetleri döşemesi 14 000 16 000 16 000 
23 Deniz Kuvvetleri döşemeisi 27 000 30 000 30 000 
24 Harita Umum Müdürlüğü dö

şemesi 5 000 5 000 5 000 
31 Kara Kuvvetleri demirbaşı 730 000 300 000 300 000 
32 Hava Kuvvetleri demirbaşı 22 000 25 000 25 000 
33 Deniz Kuvvetleri demirbaşı 50 000 60 000 60 000 
43 Harita Umum Müdürlüğü de

mirbaşı 2 000 2 000 2 000 
41 Kara Kuvvetleri öteberi mas

rafları 1 000 000 900 000 900 000 
42 Hava Kuvvetleri öteberi mas

rafları 49 200 50 000 50 000 
43 Deniz Kuvvetleri öteberi mas

rafları 43 000 45 000 45 000 
44 Harita Umum Müdürlüğü öte

beri masrafları 8 000 8 000 8 000 

Fasü yekûnu 2 573 200 2 299 000 2 299 000 
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303 

304 

M. 

11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

720 000 
18 500 
50 000 

500 

789 000 

1956 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

800 000 
20 000 
50 000 

500 

870 500 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

800 000 
20 000 
50 000 

500 

870 500 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Kara Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 1 000 000 1 500 000 1 500 000 

12 Hava Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 43 000 65 000 65 000 

13 Deniz Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 35 000 38 000 38 000 

14 Harita Umum Müdürlüğü pos
ta ve telgraf ücretleri ' 4 500 6 000 6 000 

21 Kara Kuvvetleri telefon mas
rafları 546 000 700 000 700 000 

22 Hava Kuvvetleri telefon mas
rafları 70 000 115 000 115 000 

23 Deniz Kuvvetleri telefon mas
rafları 30 500 35 000 35 000 

24 Harita Umum Müdürlüğü tele
fon masrafları 1 000 2 000 2 000 

305 

Fasıl yekûnu 1 730 000 2 461 000 2 461 000 

11 
12 
13 
14 

Kira bedeli 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

900 000 
217 000 
20 000 

1 

1 100 000 
186 000 
25 000 

1 

1 100 000 
186 000 
25 000 

1 

Fasıl yekûnu 1 137 001 1 311 001 1 311 001 

307 Harcırahlar 
11 Kara Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 
12 Hava Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 
13 Deniz Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 

5 493 000 

380 000 

175 000 

7 000 000 7 000 000 

800 000 800 000 

250 000 250 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

2 402 000 

465 000 

200 000 

70 000 
400 000 

730 000 

512 000 

195 500 

42 500 

1956 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

2 000 000 

600 000 

270 000 

67 500 
415 000 

800 000 

1 200 000 

250 000 

50 000 

5 000 

2 000 000 

600 000 

270 000 

67 500 
415 000 

800 000 

1 200 000 

250 000 

50 000 

14 Harita Umum Müdürlüğü dai
mî vazife harcırahı 

21 Kara Kuvvetleri muvakkat va
zife harcırahı 

22 Hava Kuvvetleri muvakkat va
zife harcırahı 

23 Deniz Kuvvetleri muvakkat 
vazife harcırahı 

24 Harita Umum Müdürlüğü mu
vakkat vazife harcırahı 

30 Müfettişler harcırahı 
41 Kara Kuvvetleri ecnebi mem

leketler harcırahı 
42 Hava Kuvvetleri ecnebi mem

leketler harcırahı 
43 Deniz Kuvvetleri ecnebi mem

leketler harcırahı 
44 Harita Umum Müdürlüğü ec

nebi memleketler harcırahı 
51 Kara Kuvvetleri ecnebi uz

man ve hizmetlilerin ve bun
lara yardımcı personelin har
cırah ve başka masrafları 60 000 10 000 10 000 

52 Hava Kuvvetleri ecnebi uz
man ve hizmetlilerin ve bun
lara yardımcı personelin har
cırah ve başka masrafları 5 000 5 000 5 000 

53 Deniz Kuvvetleri ecnebi uz
man ve hizmetlilerin ve bun
lara yardımcı personelin har
cırah ve başka masrafları 20 000 20 000 20 000 

54 Harita Umum Müdürlüğü ec
nebi uzman ve hizmetlileım ve 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 3 000 1 1 

Fasıl yekûnu 11 158 000 13 742 501 13 742 501 

Tedavi masrafları 
11 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 10 000 10 000 10 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 5501 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 200 000 200 000 200 000 

309 

401 

403 
405 

409 

11 

12 

11 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

21 

22 

23 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobilleri işletme 
masrafları 
Vekâlet otomobilleri onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Bedre 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Temsil masrafları 
Hayvan satmalma ve tazmin
leri 
Muayyenat 
Kara Kuvvetleri tayınatı 
Hava Kuvvetleri tayına ti 
Deniz Kuvvetleri tayınatı 
Harita Umum Müdürlüğü ta
yınatı 
Kara Kuvvetleri yem bedeli ve 
masrafları 
Hava Kuvvetleri yem bedeli ve 
masrafları 
Deniz Kuvvetleri yem bedeli 
ve masrafları 

210 000 

2 000 

2 000 

4 000 

17 601 201 

300 000 
20 000 
6 000 

326 000 

100 000 

500 000 

88 850 000 
8 074 999 

13 490 000 

785 000 

14 578 000 

10 000 

410 800 

210 000 

2 000 

2 000 

4 000 

20 898 002 

89 
9 

13 

277 000 
20 000 

6 000 

303 000 

100 000 

300 000 

500 000 
838 000 
500 000 

925 000 

10 460 000 

12 000 

400 000 

210 000 

2 000 

2 000 

4 000 

20 898 002 

277 000 
20 000 
6 000 

303 000 

100 000 

300 000 

89 500 000 
9 838 000 

13 500 000 

925 000 

10 460 000 

12 000 

400 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

258 000 

11 800 000 

1 204 000 

979 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

300 000 

17 400 000 

1 622 000 

1 300 000 

300 000 

17 400 000 

1 622 000 

1 300 000 

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 126 000 150 000 150 000 

Fasıl yekûnu 140 565 799 145 407 000 145 407 000 

410 Askerî malzemeler 
11 Kara Kuvvetleri giyecekleri 
12 Hava » » 
13 Deniz » » 
14 Harita Umum Müdürlüğü gi

yecekleri 
21 Kara Kuvvetleri teçhizatı 
22 Hava » » 
23 Deniz » » 
24 Harita Umum Müdürlüğü teç

hizatı 
31 Kara Kuvvetleri muytabiyesi 
32 Hava » » 
33 Deniz » » 
34 Harita Umum Müdürlüğü 

muytabiyesi 48 000 50 000 50 000 

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 

50 000 000 
3 130 000 
4 600 000 

330 000 
12 600 000 
2 010 000 
2 150 Ö00 

85 000 
1 600 000 

1 
70 000 

50 000 000 
3 130 000 
4 600 000 

330 000 
12 600 000 
2 010 000 
2 150 000 

85 000 
1 600 000 

1 
70 000 

Fasıl yekûnu 69 010 501 76 625 001 76 625 001 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat umum masrafları 

11 Kara Kuvvetleri 32 287 000 29 437 000 29 437 000 
12 Hava » 13 966 000 15 500 000 15 500 000 
13 Deniz » 12 273 000 9 485 000 9 485 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 682 000 415 000 415 000 

Fasıl yekûnu 59 208 000 54 837 000 54 837 000 

412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 4 349 000 3 500 000 3 500 000 



F. 

413 
414 
415 

416 

M. 

H 
13 

II 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i L 

Veteriner ecza ve malzemeleri 
Taşıma masrafları 
Askerlik müzeleri 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Fasıl 

Okullar masrafları 
Kara 'Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

yekûnu 

Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı 1 ı 

Uıhsisatı 
Lira 

180 000 
25 300 000 

50 000 
30.000 

80 000 

770 000 
231 000 
203 000 

8 500 

1 212 500 

ÎT 

21 

— 

1 

1956 yıl 
ükümetçe 
istenen 
Lira 

50 000 
070 000 

100 000 
30 000 

130 000 

800 000 
250 000 
210 000 

8' 500 

268 500 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 000 
21 070 000 

100 000 
30 000 

130 000 

800 000 
250 000 
210 000 

8 500 

1 268 500 

419 

421 

42S 

424 

Sanık, tanık ve vukuf ehli ve 
adlî müzaheret masrafları i?.e 
şevke memur edilenlerin mas
rafları 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Kara askerî tamirhanelerle 
ilk madde ve müstehlek malze
meleri masrafları 
Moral hizmet her türlü mas
rafları 
Beden eğitim ve müsabakaları 
umumi masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

50 000 
2 000 
2 000 

1 

54 001 

1 400 000 

150 000 

50 000 
6 500 

10 000 
500 

50 000 
4 000 
2 000 

1 

56 001 

1 000 000 

150 000 

.50 000 
6 500 

10 000 
700 

50 000 
4 000 
2 000 

1—
i. 

56 001 

1 000 000 

125 000 

50 000 
6 500 

10 000 
700 

Fasıl yekûnu 67 000 67 200 67 200 
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M. Tahsisatın nev'i 

Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

520 000 
100 000 
19 000 

1956 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 639 000 

Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 

i l Kara Kuvvetleri 
18 Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

32 000 
3 000 

35 000 

500 000 
100 000 
20 000 

620 000 

32 000 
3 000 

35 000 

1 
199 997 

1 
1 

500 000 
100 000 
45 000 

645 000 

32 000 
3 000 

35 000 

1 
199 997 

1 
1 

11 

12 

13 

14 

21 

22 

23 

24 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Kara Kuvvetleri satmalma ve 
abone 
Hava Kuvvetleri satmalma ve 
abone 
Deniz Kuvvetleri satmalma ve 
abone 
Harita Umum Müdürlüğü sa
tmalma ve abone 
Kara Kuvvetleri başka her çe
şit masrafları 
Hava Kuvvetleri başka her çe
şit masrafları 
Deniz Kuvvetleri başka her çe
şit masrafları 
Harita Umum Müdürlüğü baş
ka her çeşit masrafları 

= = = = : = = : 

223 500 

26 500 

124 000 

1 500 

140 000 

54 000 

100 000 

1 500 

200 000 

200 000 

26 000 

100 000 

1 500 

140 000 

50 000 

80 000 

1 500 

200 000 

200 000 

26 000 

100 000 

1 500 

140 000 

50 000 

80 000 

1 500 

Fasıl yekûnu 671 000 599 000 599 000 
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F. 

452 

453 

476 

481 

M. 

11 
12 
13 
14 

11 
13 
14 
20 

30 

11 
12 
13 

Tahsisatın nev'i 

Staj ve tahsil masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğiı 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları (Harita 
Umum Müdürlüğü) 
Türkiye'de toplanacak kongre 
ve konferansların her çeşit 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

NATO 'nun icabettirdiği umu -
mi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 000 
1 000 000 

344 000 
48 000 

2 392 000 

1 100 
9 000 
1 600 

9 660 

21 360 

2 610 000 
780 000 
285 000 

3 675 000 

2 700 000 

312 636 161 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

749 999 
400 003 
349 999 
19 999 

1 520 000 

1 300 
9 000 
1 600 

8 800 

1 

20 701 

2 650 000 
800 000 
300 000 

3 750 000 

2 500 000 

314 108 403 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

749 999 
400 003 
349 999 
19 999 

1 520 000 

1 300 
9 000 
1 600 

8 800 

1 

20 701 

2 650 000 
800 000 
300 000 

3 750 000 

2 500 000 

314 108 403 

501 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 2 000 2 000 2 000 
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F. 

502 

503 

M. 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Eski yıllar borçlan 
1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 
ve daha evvelki yıllardan ka
lan borçlar 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

400 000 
45 000 

445 000 

2 000 000 

1956 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 
45 000 

145 000 

2 000 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

100 000 
45 000 

145 000 

2 000 000 
504 Devlet. Demiryolları Umum 

Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kası ve askerî fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığına 
1945 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 2 447 000 

373 392 373 392 

2 520 392 2 520 392 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekunu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısrm yekûnu 

12 000 12 000 12 000 
320 770 176 385 654 203 385 654 203 
17 601 201 20 898 002 20 898 002 

312 636 161 314 108 403 314 108 403 
2 447 000 2 520 392 2 520 392 

UMUMÎ YEKÛN 653 466 538 723 193 000 723 193 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

701 

702 
711 

11 
12 
13 
14 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Hari ta Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

G-emi onarımı 
Kara Kuvvetleri tamirhanele-

1 200 000 
900 000 
891 062 

10 000 

3 001 062 

3 175 000 

1 200 000 
900 000 
900 000 

10 000 

3 010 000 

2 500 000 

1 200 000 
900 000 
900 000 

10 000 

3 010 000 

2 500 000 

rinde mevcut makina alet ve 
malzemelerin onarılması ve 
yenilenmesi 746 000 700 000 700 000 

731 

741 

H - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâkler 
11 
13 

11 
12 
13 
14 
15 

Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Hari ta Umum Müdürlüğü 
Yapılacak subay evleri 

500 000 
100 000 

600 000 

11 940 000 
6 000 000 
4 000 000 

170 000 
2 000 000 

2 500 000 
300 000 

2 800 O0O 

11 000 000 
4 000 000 
5 000 000 

380 000 
2 000 000 

2 500 000 
300 000 

2 8O0 000 

11 000 000 
4 000 000 
5 000 000 

380 000 
2 000 000 

Fasıl yekûnu 24 110 000 22 380 000 22 380 000 
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1955 1956 yıh için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira l i ra Lira 

742 

743 
744 

751 
761 

10 
20 

30 

Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımı 
Yapım ve onarım 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 

Fasıl yekûnu 

Gemi yapımı 
înfrastucture'ün icabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 
Telsiz ve elektrik tesisleri 
Tersaneler tesisleri 

560 000 

110 000 

100 000 

770 000 

1 000 000 

35 973 001 
90 000 

2 000 000 

600 000 

80 000 

60 000 

740 000 

625 000 

26 952 000 
100 000 

2 000 000 

600 000 

80 000 

60 000 

740 000 

625 000 

26 952 000 
100 000 

2 000 000 

Yatırımlar yekûnu 71 465 062 61 807 000 61 807 000 



23 - Dahiiiye Vekâleti 



Rapor 

S . I . 19S* 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Dahiliye Vekâletinin 1956 yılı bütçe lâyihası tarafımızdan tetkik edildi, umumi yekûnu 
(-34 476 992) lira olan yeni yıl bütçe teklifinin geçen yıl bütçesine nazaran umumi olarak A/1 
cetvelinde (4 684,769) lira bir fazlalık ve keza A/ I cetvelinde (7 400) lira ve A/ I I yatırımlar 
cetvelinde ise (267 000) lira olmak üzere ceman (274 400) liralık bir eksilme müşahede edilmiş
tir. Şu vaziyete göre safi artış miktarı (4 410 369) liradan ibaret bulunmaktadır. 

Lâyihanın fasıl ve maddeleri üzerinde teker teker yapılan inceleme neticesinde tesbit edilen 
artış ve eksiliş miktarlariyle, bunların sebepleri aşağıda ayrı ayrı tablolar halinde arz edilmiştir: 
Bu tabloların tetkiki da açıkça göstermektedir ki, Devletin iç idaresi gibi çok mühim bir vazifeyi, 
karekteristik ve hakiki âmme hizmetlerini ifa eden bir vekâletin bütçesinde yeni ve daha geniş mik
yasta hizmetler için bir artış mevcut değildir. Aksine olarak, bilhassa hizmetin vatandaşın yanıba-
şına götürülmesi zihniyetinin hâkim olduğu bu devirde, sırf bütçede tasarruf maksat ve gaye
siyle, idarede sürat ve emniyet temin edeeek olan nakil vasıtaları mubayaasından bile sarfınazar 
edilerek yatırım kısmına bir kuruş dahi konulmamış ve bu sebeple geçen sene bütçesine nazaran 
bir eksilme görülmüştür. 

A/l cetvelinde görülen artışların müfredatı ve sebepleri aşağıda hulâsa edilmiştir: 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira S e b e p l e r i 

301 11,12 Merkez ve vilâyet me
murları maaşı 

201 21,22 Merkez ve vilâyet me 
murları açık maaşı 

202 11,12 Merkez ve vilâyet hiz
metliler ücreti 

222 125 
2 71'6 775 

2 938 900 Lira fazlalık; memurlara ilâveten verilen üç ma
aş nispetindeki tahsisatın beşe çıkarılmasından, 
üst derece maaş farkının artmasından ve 1955 
bütçesinde faal kadroya göre mevcut tahsisat nok
sanlığının ikmalinden mütevellittir. 

5 837 Lira fazlalık, ilâveten verilmekte olan üç maaş 
nispetindeki tahsisatın beşe çıkarılmasından müte
vellittir. 

Lira fazlalık, hizmetlilere de verilmekte olan üç 
maaş nispetindeki tahsisatın beşe iblâğından, as
gari ücret haddinin 100 liraya çıkarılmasından ve 
tarihî ehemmiyeti olan İstanbul Vilâyet konağını 

5 

5 

91 
851 

943 

837 
000 

837 

875 
175 

050 



141 
Tahsisatın nev'i Lira e b e p l e r i 

Merkez geçici hizmet
liler ücreti 

4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince ya
pılacak zam ve yar
dımlar 

11 743 

Emekli keseneği 

Merkez ve vilâyetler 

büro masrafları 

51 859 

9 000 

215 000 

224 000 

Matbua, PTT ve kira 
bedeli 

10 000 

178 400 

60 500 

248 900 

diyecekler 

Harcırahlar

la 180 

30 000 
90 000 

120 000 

yangına karşı korunma hizmetleriyle vazifelendi
rilmek üzere D cetveline iki yangın söndürme eri 
ve bir teknisiyen kadrosunun ilâvesinden müte
vellittir. 

Lira fazlalık, geçici hizmetlilere verilen tahsisatın 
beşe iblâğından mütevellittir. 

39 600 Lira fazlalık; kanunlarına göre hesaplanarak ko
nulan miktarlardır ki tesbit edilen ihtiyaca müs
tenittir. 

51 859 Lira fazlalık; Emekli Kanununa göre hesaplanmış
tır ve tesbit edilen ihtiyaca müstenittir. 

Lira fazlalık; merkezle beraber 66 vilâyet, 493 
kaza ve, 940 nahiyenin kırtasiye, döşeme, demir
baş, öteberi, tenvir ve teshin masrafları karşılığı
dır ki mevzuubahs tenvir ve teshin maddelerinin 
Fiyat ve tarife farklariyle sair maddelerde husule 
gelen fiyat tahavvüllerinden tevellüdetmektedir. 

Lira fazlalık; merkezle beraber vilâyet kaza ve 
nahiyelerin ihtiyacı için olup PTT ücretleri tari
felerindeki değişiklik ve Kira Kanunu hükümle
rinin tatbikinden mütevellittir. 

Lira fazlalık; merkez ve vilâyetlerde bir kısım 
hizmetliye elbise, ayakkabı ve palto verilmesin
den mütevellittir. 

Nüfus iein, 
Hudut toplantıları için, 

Lira fazlalıktan; nüfus memurlarına taallûk eden 
kısım, yeniden ihdas edilen vilâyet ve kaza me-
murlariyle yevmiyelerdeki artıştan mütevellittir. 
Diğeri ise mevcut muahedeler ahkâmına göre kom
şu memleketlerle yapılması lâzımgelen hudut mü-



F. M. Tahsisatın nev'i Lira S e b e p l e r i 

308 

417 

Tedavi masrafları 

Nüfus işleri 

lâkatlarmı yapacak ve yüksek hudut komisyo
nuna gidecek vali ve kaymakamların harcırahı 
karşılığı olarak yeniden konulmuştur. Bu müla
katın adedi memurların miktarı ve günü hesap
lanmıştır. Toplantılar îrak, îran ve Suriye ile ya
pılacaktır. 

4 000 Lira fazlalık; ilâç, ve sair tedavi malze meşindeki 
tahavvülden mütevellittir. 

452 10,20 Ecnebi memleketlerde 
staj yolluğu 

72 700 

1 000 
2 000 

3 000 

476 Kaymakamlık meslek 
kursları 000 

Lira fazlalık; eski harflerle olup tamamen fersu-
deleşmiş defterlerin yenilenmesi, yazdırılması için 
konulmuştur. 

Lira fazlalık; halen Fransa'da bulunan bir mül
kiye müfettişinin yolluğu ile Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardımından faydalanarak âmme hizmet
leri üzerinde tetkikatta bulunmak üzere gönderil
mesi düşünülen 3 - 4 memurun yolluğu karşılığıdır, 

Lira fazlalık; yıl içinde iki devre olarak faaliyet
te bulunacak olan kaymakamlık kursuna iştirak 
edecek 80 maiyet memuru ile meslek kursuna ge
lecek 60 nahiye müdürünün hesaba müstenit yol
luk ve yevmiyeleri tutarıdır. 

4 684 769 Umumi artış yekûnu. 

A/ I ve A / I I cetvellerinde görülen eksilişlerin müfredatı ve sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira S e b e p l e r i 

210 

453 

Temsil tahsisatı 

Milletlerarası müna-
sebeplerin icabı mas-
r£ 

2 400 

5 000 

752 Yatırımlar 267 000 

Lira eksiliş; iki kazanın vilâyet haline gelmesinden 
doğmuştur. 

Lira eksiliş; merkezi Brüksel'de bulunan Beynel
milel idari İlimler Enstitüsü ile Ahvali Şahsiye 
Komisyonunun senelik kongrelerine Hükümetimizi 
temsilen katılacakların yolluğundan tasarruf mak
sadiyle indirme yapılmasından mütevellittir. 

Lira eksiliş; sırf tasarruf maksadiyle her sene ko
nulmakta olan motorlu nakil vasıtaları tahsisatı
nın konulmaması ndan mütevellittir. 

274 000 Umumi eksiliş yekûnu 



Yukarda arz edildiği üzere, fasıl ve maddelerin bir kısmında artış gibi görülen (4 410 369) lira
nın kısmı külliyesi ya kanuni icapların yerine getirilmesinden veya bir sene zarfında çeşitli sebepler
le husule gelen tarife ve fiyat tahavvüllerine göre tahsisatın ayarlanmasından ileri gelmiştir. 

Bu yıl bütçesinde yeni hizmetler için konulan ve hakiki artış diye kabul edebileceğimiz tahsisat 
fazlası sadece iki maddeye inhisar etmektedir. Bunlardan biri, fasıl 307, madde 40 da «Ecnebi memle
ketler harcırahı» adiyle konulan ve şimdiye kadar yerine getirilmemiş bir vecibenin ifası için, yani 
mevcut muahedenameler ahkâmına göre komşu memleketlerle yapılması lâzımgelen birinci ve ikinci 
devredeki hudut mülakatını yapacak ve; yüksek hudut komisyonuna gidecek vali ve kaymakamların 
harcırahı karşılığı olarak derpiş olunan (90 000) liralık tahsisattır. Tahsisat konulmamasından do
layı şimdiye kadar tatbik edileni iyen muahede hükümlerinin bu yıl tatbik edilmesine imkân bulu
nacağından hükümet müşkül bir durumdan kurtulmuş olacaktır. 

ikincisi ise, 1320 yılında yapılan ilk nüfus tahriri ile tesis edilmiş ve zamanla ele almamıyacak 
kadar fersudeleşmiş. harf inkılâbından bu yana geçen uzun zaman fasılası içinde dahi bugüne ka
dar yenilenmemiş nüfus defter ve kayıtlarının ıslahı için 417 nci faslın 10 ncu maddesine (72 700) 
lira fazlasiyle konulan tahsisattır. Bu hareket, nüfus işlerine lâyık olduğu ehemmiyetin verilmesi 
için işin ele alındığını göstermektedir. 

Her iki bakımdan da vekâleti takdir etmek yerinde olur. Ancak sırf tasarruf maksadiyle bâzı 
mühim, hizmetler için tahsisat k' nulmasmdan sarfınazar edilmiş olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Ta
sarruf, kanunun emretmediği veya ifa edilmesi daha miisati bir zamana tehir edildiği takdirde 
memleket bünyesinde bir aksaklık husule gel i rm iyen ikinci veya üçüncü derecedeki hizmetler de 
mümkün olur. Bu itibarla aşağıda mahiyetlerini arz ederek tahsisat A'.erilmesini teklif edeceğimiz 
hizmetlerden tasarrufu yerinde bulmadık. 

1. Yüksek encümenin malûmudur ki, hükümetin hikmeti vücudu, halka en iyi ve en süratli şe
kilde hizmet etmektir. İyi ve süratli hizmet ise hizmet imkânlarını hazırlamak ve elde tutmakla ka
bil olur. Devlet hizmetinin vatandaşın yanıbaşma götürülmesi prensip ve gaye olduğu günden beri 
hizmet sahası genişlemiş, bu genişlik içerisinde ise zaman o nispette azalmıştır. Bu nispetsizliği te
lâfi etmek ancak süratli hareketle kabil olacağından idarenin motorlu vasıtalarla teçhizi bir za
rurettir. Hakikat böyle olduğu halde sırf tasarruf maksadiyle idareyi hareket ve sürat kabiliyetin
den ve binnetice hizmet imkânından mahrum edecek olan zihniyete yer vermemek icabeder. Bu ba
kımdan hiç olmazsa A/ I I cetvelinin 752 nci faslına jeep mubayaası için (150 000) lira tahsisat 
konulmasını teklif ve temenni etmekteyiz. 

2. Yukardaki maddede hulasaten arz ettiğimiz veçhile hizmetin vatandaşın yanıbaşma götü
rülmesi maksadiyle her yıl bütçe imkânları nispetinde bâzı nahiyeler tam teşkilâtlı hale getirilmek
tedir. Fakat teşkilât kurulmakla beraber hizmet ifa edecek elemanlar verilemediğinden prensip ta
hakkuk edememekte ve yarım kalmaktadır. Bu sebeple de kanaatimizce tasarruf yerine israf yapıl
maktadır. Yani tam teşkilâtlı nahiyeye î l İdaresi Kanununun maddei mahsusasma göre hâkim, 
doktor gibi memurlar gönderilirken tahrirat kâtibi verilemediğinden hizmetin ifası nakıs kalmak
tadır. Bugüne kadar kurulmuş olan 150 tam teşkilâtlı nahiyeden 52 nahiyede nahiye tahrirat kâ
tibi mevcut değildir. Maksat, teşkilât kurmak olmayıp hizmet ifa etmek olduğuna göre hizmeti 
ifa edecek olan kanunun emrettiği memuru vermek gerektir. Bu itibarla yine lüzumsuz tasarruf 
maksadiyle tahsisatı konulmamış olan ve bütçenin (L) cetvelinde mevkuf nahiye tahrirat kâtibi 
kadrolarından 52 adedinin kurtarılmak suretiyle fiilî kadroya alınmasını ve bunun karşılığı olarak 
201 nci faslın 12 nci maddesine (182 600) liranın ilâve edilmesini teklif ve temenni etmekteyiz. 

3) Halen mevcut 940 nahiyeden ancak 627 sinde hademe kadrosunun mevcudolduğu görülmüş
tür. Şu vaziyete göre 313 nahiyede hademe kadrosu bulunmamaktadır. îl idaresi Kanununa göre 
hükümeti temsil eden nahiye müdürü, dairenin temizliği, tenvir ve teshini ve posta işleri gibi hiz
metlerini bizzat yapmak gibi bir mevkide kalmaktadır. Hükümeti temsil salâhiyeti olan nahiye mü
dürlerinin ve binnetice hükümetin otoritesinin selâmeti ve hizmetlerin lâyıkı veçhile ifası bakı-
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mmdan bu işi iki yılda ikmal etmek üzere hiç olmazsa bu yıl 150 nahiye hademesi kadrosunun tu
tarı olan (255 000) liranın bütçenin 202 nci faslının 12 nci maddesine ilâvesini teklif ve temenni 
etmekteyiz. 

4) Merkezi Brüksel'de bulunan îdari ilimler Enstitüsü ile merkezi Bern'de bulunan Millet
lerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun âzası bulunmaktayız. Bu enstitü ve komisyonun umumi he
yet toplantılarına her yıl iştirak edilmektedir. Toplantılara iştirak edecek mümessillerimiz Dahili
ye, Hariciye, Adliye vekaletleriyle Ankara Üniversitesi temsilcilerinden teşekkül etmektedir. Bütün 
bunların tahsisatı ise Dahiliye Vekâleti bütçesine toptan konulmaktadır. Geçen yıl konulan 
(20 000) liralık tahsisat kifayet etmediği halde bu yıl teklif edilen (20 000) liradan (5 000) lira
nın daha tasarruf edilmiş olduğu görülmüştür. 

Beynelmilel teşekküllerin âzası olarak devletimizin bunların toplantılarında lâyık olduğu şe
kilde temsil edilmesi kadar tabiî bir hareket olamaz. Bu gibi hizmetler için mümessillerin miktarı 
ve masrafı hesaplı olmak icabeder. Eğer hizmet görülecek ve beynelmilel teşekküllerde devletimiz 
temsil edilecekse tahsisatının yeteri kadar verilmesi gerektir. Şa3*et döviz yokluğu sebebiyle 1954 
yılında Brüksel'de toplanan ahvali şahsiye komisyonu umumi heyet toplantısına iştirak edilmedi
ği gibi (ki bu umumi heyet toplantısında iştirak etmeyişimiz esefle karşılanmıştır) iştirak etmek
ten sarfınazar edilecekse hiçbir hesaba istinadetmeden konulan ve bir işe yaramıyacak olan 
(1.5 000) liranın da tasarruf edilmesi yerinde olur. Her beynelmilel toplantıda temsil edilmemizde 
memleketin umumi menfaatinin bulunduğu tabiî olduğundan mevcut (15 000) liralık tahsisatın 
hakiki miktarına çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

1956 yılı bütçesi bakımından temenni ve tekliflerimizi bu şekilde arz ettikten sonra 1955 yılı 
bütçesinin müzakeresi sırasında vâki temenni ve tenkidler üzerine Vekâletçe bir yıl zarfında ne
ler yapıldığı hususundaki incelememiz neticelerini yüksek komisyona arz etmekte fayda mülâhaza 
edilmiştir. 

1. Rasyonel çalışma mevzuunda yapılan etüdlerin tamamlandığı, masa mesuliyetine dayanan 
ve raportör adı altında çalışacak mütehassıs elemanlarla işlerin süratle intacı için bir kanun lâ
yihasının hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

2. Şark vilâyetlerinin daha iyi kalkınabilmesi maksadiyle buralara tecrübeli idare âmirleri 
gönderilmesi için mahrumiyet bölgelerinde çalıştırılacak idare âmirlerinin terfihlerini derpiş eden 
bir kanun lâyihasının hazırlanmış olduğu ve bu lâyihaya göre buralardaki idare âmirlerine maaş
larının bir misli tutarında bir zam verilmesinin kabul edildiği öğrenilmiştir. 

3. Münhal kaza ve nahiyelere kaymakam ve nahiye müdürü bulmak maksadiyle idarecilik 
mesleğini cazip kılacak bir kanun lâyihasının hazırlanmış bulunduğu ve bu lâyihada nahiye mü
dürlerine 75 lira temsil ödeneği verilmesinin derpiş edildiği anlaşılmıştır. 

4. Komşu devletlerle hudut mülakatı için lüzumlu tahsisatın bu yıl bütçesine konulmuş oldu
ğu tesbit edilmibtir. 

5. Özel İdare, Belediye ve Köy kanunları üzerindeki çalışmalar neticesinde Belediye ve Köy 
kanunları, günün iktisadi ve sosyal inkişafını göz önünde tutarak bu idarelerin kuruluşundaki ga
yelere uygun bir şekilde gelişmelerini sağlıyacak ve idari vesayeti asgari hadde indirecek hüküm
ler konulmak suretiyle hazırlanmış ve Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Mahiyeti icabı daha geniş bir etüdü icabettir en özel idareler mevzuu üzerindeki çalışmalara 
devam edildiği müşahade edilmiştir. 

6. Teşkilâtı mülkiye üzerindeki çalışmalarda ana prensip olarak, hizmetin vatandaşa en yakın 
bir mesafeye, en iyi ve en âdil bir şekilde götürülmesi esasının kabul edildiği ve bu prensibin ta
hakkukuna matuf lüzumlu teşkilâtın kurulması için tetkikatm devam ettiği, bu cümleden olmak 
üzere tam teşkilâtlı nahiyeler kurulması işinin bir programa bağlandığı, bütçe imkânlarına göre 
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her sene 50 nahiyenin teşkilâtının tamamlanması suretiyle lfi senede bu programın tahakkuk et
tirileceği anlaşılmıştır. 

7. Tam teşkilâtlı nahiyelerde nahiye meclislerinin faaliyete geçebilmesini mümkün kılmak üze
re nahiye meclislerinin müzakere usulünün bir talimatname ile tesbit olunduğu ve Resmî Gazete ile 
ilân edilmesi için Müdevvenat Umum Müdürlüğüne sevk edildiği ve tatbiki için de vilâyetlere tamim 
olunduğu öğrenilmiştir. 

8. Büyük şehirlerde yerleşme maksadiyle vâki akınlar dolayısiyle mahallelerde bozulan niza
mın tesisi bakımından yapılan tenkidler üzerine mahalle muhtarlarının vazife ve salâhiyetlerini, 
muhtarın istifası halinde ne olacağını tesbit eden ve bu mevzuda yepyeni hükümler getiren bir 
kanun lâyihasının hazırlanarak mütalâaları alınmak üzere vekâletlere takdim edildiği ve yine 
mahalle bekçilerinin durumunu tesbit eden bir talimatnamenin hazırlanarak mevkii tatbika ko
nulduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

9. Sınır ihtilâfları işinin programlı olarak halledildiği, senelerin müterakim ihtilâf dosyala
rının tamamen karara bağlandığı ve işlerin günlük hale getirilmiş olduğu müşahede edilmiştir. 

10. Nüfus yazımı ve nüfus kayıtları hakkındaki kanun lâyihalarının hazırlanarak Yüksek 
Meclise sevk edildiği, nüfus memur ve müdürlerinin kadrolarının tatmin edici bir hale getiril
mesine çalışıldığı, nüfus defterlerinin yenilenmesi için lüzumlu tahsisatın bu yıl bütçesine konul
duğu görülmüştür. 

11. Adlî ve idari teminat esasına dayanan yeni Memurin Muhakemat Kanununun hazırlana
rak Yüksek Meclise sevk edilmek üzere Başvekâlete tevdi edildiği öğrenilmiştir. 

12. Vekâlete bağlı bütün binalarla demirbaş ve mefruşatın umumi bir etüdü yapılarak hali 
hazır durumunun tesbit edildiği, mefruşatın tek tipe ircaı suretiyle yenilenmesi işinin bir prog
rama bağlanmış olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Netice itibariyle kanunlara ve günün icaplarına göre ve mevcut imkânlar nazara alınarak ih
zar ve teklif edilmiş bulunan Dahiliye Vekâleti bütçesinin yukarda arz ettiğimiz ilâvelerle bir
likte aynen kabulünü Yüksek Komisyonun tasvibine saygılarımızla arz öderiz. 

5 . 1 . 1956 

Niğde Mebusu Seyhan Mebusu Muğla Mebusu 
A. N. Kadıoğlu A. Topaloğlu N. Poyrazoğlu 



F. M. Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

&1&&M vım*i 
1055 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yik için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 522 500 1 744 025 1 744 625 
12 Vilâyetler memurları maaşı 18 740 025 21 457 400 21 457 400 
21 Merkez memurları açık maaşı 6 600 7 437 7 437 
22 Vilâyetler memurları acık 

maaşı "* 37 500 42 500 42 500 

Fasü yekûnu 20 307 225 23 251 962 23 251 962 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 188 625 280 500 228 650 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 644 000 2 495 175 2 547 025 

Fasıl yekûnu 1 832 625 2 775 675 2 775 675 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 59 937 71 680 71 680 

I I - 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 1 138 600 1 138 600 

21 Merkez memurları doğum var-
dunı ' 5 800 5 800 5 800 
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M. 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y 1 1 1 

tahsisatı 
Lira 

123 000 

1 000 

20 000 
53 000 

1 348 800 

1956 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

123 000 

1 000 

20 000 
54 000 

1 388 400 

İl için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

123 000 

1 000 

20 000 
54 000 

1 388 400 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

3 000 

1 008 625 
838 200 

3 000 

1 060 484 
835 800 

3 000 

1 060 484 
835 800 

İkinci kısım yekûnu 25 398 412 29 387 001 29 387 001 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 

Ucmıcü kıstın - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masra Pl a 11 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
20 000 
30 000 

85 000 

155 000 
200 000 
100.000 

65 000 

11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
25 000 
34 000 

94 000 

155 000 
200 000 
100 000 
90 000 

11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
25 000 
34 000 

94 000 

155 000 
200 000 
100 000 
90 000 
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F. M. 

50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y111 

tahsisatı 
Lira 

40 000 
200 000 

760 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

80 000 
350 000 

975 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

80 000 
350 000 

975 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 65 000 75 000 75 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 75 000 85 000 85 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 333 000 443 000 443 000 
21 Merkez telefon masrafları 25 000 30 000 30 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 75 000 128 400 128 400 

Fasıl yekûnu 508 000 686 400 686 400 

305 
306 
307 

10 
20 
30 
40 
81 
82 
83 

84 

90 

Kira bedeli 220 000 280 500 280 500 
Giyecekler 15 500 28 680 28 680 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 390 000 390 000 390 000 
Muvakkat vazife harcırahı 120 000 120 000 120 000 
Müfettişler harcırahı 250 000 250 000 250 000 
Ecnebi memleketler harcırahı 7 000 97 000 97 000 
Valiler devir harcırahı 80 000 80 000 80 000 
Kaymakamlar devir harcırahı 312 000 312 000 312 000 
5005 sayılı Kanun gereğince 
nahiye müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş masrafları 451 200 451 200 451 200 
Nüfus memurları devir harcı
rahı 16 000 16 000 16 000 
1111 sayılı Kanunun 15 nci 
ve 2850 sayılı Kanunun 16 
nci maddeleri gereğince köy ve 
mahallelerde yapılacak asker
lik yoklamasında bulunacak 
nüfus memurları harcırahı 60 000 90 000 

91 Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler 
arasında mevcut hudut ve ara
zi ihtilâflarını mahallinde tet
kik ve halletmeye memur he
yetler harcırahı 60 000 60 00(3 

90 000 

60 000 
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1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 
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1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

92 5524 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince nüfus tara
malarına memur edileceklerin 
harcırahı 0 0 100 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

Fasıl yekûnu 1 746 200 1 866 200 1 966 200 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları . 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

6 000 
45 000 

51 000 

2 000 

1 000 

2 000 

1 800 

245 000 

25 000 

276 800 

3 727 500 

8 000 
47 000 

55 000 

2 000 

1 000 

2 000 

1 800 

245 000 

25 000 

276 800 

4 337 580 

8 000 
47 000 

55 000 

2 000 

1 000 

2 000 

1 800 

245 000 

25 000 

276 800 

4 437 580 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Nüfus işleri 
10 Nüfus defter ve kâğıtlarının 

satmalma, bastırma, ciltletme, 
onarma ve sevk masrafları ve 
nüfus kayıtlarının yeni defter
lere geçirilmesi için verilecek 
ücretler 227 300 300 000 300 000 
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20 Nüfus yazımı masraflan 

Fasıl yekûnu 

418 Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme masraflan 

420 Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 

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 hareırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Staj için Birleşmiş Milletler 
teknik yardımından faydala
narak ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 5 000 5 000 

232 300 305 000 305 000 

100 000 100 000 100 000 

8 000 8 000 8 000 

10 000 10 000 10 000 
15 000 15 000 15 000 
25 000 25 000 25 000 

1 1 001 1 001 

3 000 5 000 5 000 

3 001 6 001 6 001 

4 710 4 710 4 710 

20 000 15 000 15 000 

24 710 19 710 19 710 
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Dahiliye Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 
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yılı için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 

11 Kursa gelecek memurların har
cırahları, gündelikleri, incele
me gezileri harcırahları ve her 
çeşit uygulama masrafları 150 200 158 200 158 200 

12 Ders notlarının yazdırma, ço
ğaltma masraf lariyle imtihan 
ve sair yönetim masrafları 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 160 200 168 200 168 200 

Dördüncü kısım yekûnu 553 211 * 631 911 631 911 

Beşinci kısmı - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 40 000 40 000 40 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1951 - 1954 yılları borçları 
20 1928 - 1950 » » 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 
• . • ' ••«»••. _J M - !.!** 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 
• ' » . , . , ı1 t "İL ,II1=3E 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 29 790 623 34 467 992 34 567 992 

12 000 
25 398 412 

3 727 500 
553 211 
99 500 

12 000 
29 387 001 

4 337 580 
631 911 
99 500 

12 000 
29 387 001 

4 437 580 
631 911 
99 500 
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Rapor 
9 . 1 . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tam mânâsiyle karakteristik âmme hizmeti ifa eden Emniyet Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe 
tasarısı tarafımızdan tetkik edildi. 

Umumi yekûnu 75 217 309 lira olan yeni yıl bütçe teklifinin geçen yıl bütçesine nazaran umu
mi olarak A / l masraf cetvelinde 19 084 072 lira fazlalık ve yine A / l masraf cetvelinde 145 098 
lira, A/2 yatırımlar cetvelinde ise 1 720 999 lira ki, ceman 1 866 097 eksilme müşahade edilmiştir. 

Şu duruma göre 1956 yılı bütçe tasarısı 17 217 975 liralık safi bir artı§ arz etmektedir; 

Bütçe tasarısının fasıl ve maddeleri üzerinde ayrı ayrı durularak yapılan tetkikatımız iki grup
ta mütalâa edilmiştir. 

Birinci grupta; yeni bütçe teklifleri, artış ve eksiliş miktarları ve sebeplen, (L) cetvelinden 
libere edilen kadroların isabet dereceleri üzerinde durulmuş bilhassa tasarruf maksadiyle yer ve
rilmemiş olmakla beraber hizmetin ifası için ilâvesini zaruri gördüğümüz tahsisat temennileri yer 
almıştır; 

İkinci grupta ise; geçen yıl bütçe müzakerelerinde ileri sürülen temenniler ve yapılan tenkidler 
muvacehesinde 1955 yılı bütçe tatbikatı bakımından müşahedelerimize yer verilmiştir; 

Birinci grup 

A / l cetvelinde görülen 19 084 072 liralık artışın müfredatı ve sebepleri aşağıda hülâsa edilmiştir; 

Lira Tahsisatın nev'i Lira Artış sebepleri 

6 624 214 Maaş 5 450 594 Tahsisatın beşe iblâğından mütevellit fark 
673 620 Trafik Kanununun tatbikatı dolayısiyle (L) cetve

linden libere edilen 200 memurun tahsisatı 
500 000 Tasarıda fazla olduğu görülen bu meblâğın müfre

datı ayrıca arz edilmiştir. 

6 624 214 

337 175 Üeret 110 700 Ücretlilerin bir derece terfi farkı. 
226 475 Ücretliler tahsisatının beşe iblâğından mütevellit 

fark 

337 175 



153 
i 79 598 Emekli keseneği, ço

cuk zammı, tayın 
bedeli, fazla mesai 
ve tedavi masrafları 

9 180 000 Fazla mesai 
116 000 Aydınlatma ve ısıt

ma 
256 500 Kira ve PTT 

35 000 Yabancı memleket
ler yolluğu. 

293 500 Nakil vasıtaları iş
letme ve tamiri 

1 754 287 Giyecekler 

247 500 Okullar iaşesi 

44 999 Sitaj ve tahsil 

4 999 Beynelmilel kongre 
ve konferanslara iş
tirak masrafı 

9 700 Preventoryum ve re
vir giderleri 

600 Eski yıllar borcu 

(L) cetvelinden libere edilen 200 trafik memurunun çocuk, ya
kacak, zammiyle emekli keseneği, tayın bedeli, ve tedavi masraf
ları karşılığı. 
6564 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla mesai karşılığı. 

Geçen yıllar tatbikatına göre hakiki ihtiyaç miktarına iblâğı için. 
Yeni Kira Kanunu ve PTT nin yeni tarife tatbikatından mütevel
lit fark. 

Komşu devletler hudutlarında yapılacak toplantılara iştirak ede
cek memurlar için. 

Trafik vasıtalarında artış ve trafik tatbikatı sahasının genişle
mesinden mütevellit fark. 
İki yılda bir verilmekte olan palto istihkak senesi olması ve ku
maş fiyatlarında husule gelen fiyat farkından mütevellit. 
Enstitü, okul ve kurslara iştirak ettirileceklere verilecek yev
miye ; 
Yabancı memleketlere sitaj ve tahsil için gönderilecek memur
lara. 

Azası bulunduğumuz beynelmilel kongre ve konferanslara iştirak 
edecek mümessiller için. 

Umum Müdürlüğün prevantoryum ve revirindeki masrafların 
Sıhhat Vekâletinin kabul ettiği esaslara göre ayarlanmasından. 
Aynı faslın diğer maddesinden tenzil suretiyle. 

19 084 072 Umumi artış yekûnu 
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Millî emniyet hizmetleri için olup maaş tertibinde bulunduğu bildirilen 500 000 liranın müfre
dat ve sebepleri: 

Lira 

144 925 

237 575 

2 274 
7 440 
9 300 

27 900 
9 455 
1 500 
6 000 
2 500 
2 000 

10 000 
24 131 

15 000 

500 000 

Tahsisatın nev'i 

Maaş 

Ücret 

Emekli keseneği 
Çocuk zammı 
Tayın bedeli 
Fazla mesai 
Giyecek 
Demirbaş 
öteberi 
Kırtasiye 
Basılı kâğıt 
Müfettişler yolluğu 
Muvakkat memuri
yet yolluğu 
Staj, tahsil masrafı 

Sebepleri 

(L) cetvelinden libere edilecek 31 memur kadrosunun maaş ve 
tahsisatı. 
(D) cetveline yeniden ilâve olunacak 42 hizmetlinin ücret ve 
tahsisatı. 
Yeni kadrolar dolayısiyle 
31 memur kadrosu dolayısiyle, 
31 
31 
31 

Aded Maaş 

(L) cetvelinden çıkarılacak kadrolar 

Unvanı 

1 
8 
5 
5 
5 
7 

125 
50 
40 
30 
25 
20 

Mütehassıs müşavir 
Emniyet müfettiş muavini 

» » » 
S. 2. Muamelât memuru 
S. 3. » » 
S. 4. » » 

31 

Aded Ücret 

,5 625 
5 550 
5 350 
1 350 
6 300 
2 300 

18 200 

Lisan bilir memur 
» » » 

Takip memuru 
Steno daktilo 
Daktilo 
Şoför 
Seyis 

(D) cetveline yeniden ilâve edilecek kadrolar 

Unvanı 

42 
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A / l ve A/2 cetvellerinde görülen eksilişlerin miktarı ve sebepleri aşağıda hulâsa edilmiştir : 

Lira Tahsisatın nev'i Eksiliş sebepleri 

18 000 Vilâyetler çocuk 
zammı Mevcut çocuk adedine göre bilhesap tenzil edilmiştir. 

75 000 Okullar idare Lâboratuvar tesisi için geçen yıla mahsus olmasından. 
1 499 Yüksek tahsil mas

rafı Tahsilde talebe kalmadığından ve yenisi alınmadığından. 
49 999 Kongre masrafı Beynelmilel L. Cinai Zabıta Umumi Heyet toplantısının geçen yıl 

memleketimizde yapılmış olmasından bu yıl konulmamıştır. 
900 000 Telli ve telsiz te

lefonlar Dış tediyeyi ieabettirmesi hasebiyle tasarruf edilmiştir. 
49 999 Binek hayvanı mu

bayaası Geçen yıl Millî Müdafaadan alınması mukarrer 50 binek hayvanı 
için konulan bu tahsisat bu yıl kaldırılmıştır. 

471 000 Motorlu nakil va
sıtaları mubayaası Dış tediyeyi ieabettirmesi hasebiyle tasarruf edilmiştir. 

300 000 İnşaat Tasarruf mülâhazasiyle konulmamıştır. 
600 Borçlar Aynı faslın diğer maddesine ilâve suretiyle. 

1 866 097 Eksilme yekûnu 

Yukardaki müfredat listelerinden artış tablosunun tetkikinde açıkça görülmektedir ki artiçf 
sebeplerinin kısmı küllisi kanuni icapların yerine getirilmesinden, pek az bir kısmı da tarife v© 
fiyat tahavvüllermden tevellüdetmektedir. Fasıl ve maddelerin heyeti umumiyesine dikkat edildiği 
zaman tahsisatın hemen tamamen maaş ve ücretlerle zaruri" idare masraflarına inhisar ettirilmek 
suretiyle âzami tasarrufa riayet edildiği ve bu zihniyetlerdir ki eksiliş tablosunun tetkikinde görül
düğü üzere hizmetin ifası için zaruri teknik vasıtalar için tahsisat talebinden dahi sarfınazar edil
miştir. 

İkinci Dünya Harbi göstermiştir ki milletlerin dış emniyeti iç emniyetine sıkı sıkıya bağlıdır, 
Bu asrın karakteristiği içten vurmak, içten yıkmaktır. İş bu kadar ehemmiyetli bulunmasına ve 
hayatî mahiyet arz eden iç emniyetin ahenk ve intizamını temin ve idame işi de Emniyet Umum 
Müdürlüğüne tevdi edilmiş olmasına göre bu teşekkülün en yeni teknik vasıta ve elemanlarla 
teçhiz edilmesi hususunda lüzumsuz tasarruf zihniyetine yer verilmemesi kadar tabiî bir şey olamaz. 
Bahusus, yollar ve umumi muhabere vasıtaları tam mânasiyle tekemmül etmemiş olan memleketi
mizde emniyet teşkilâtına süratle iş görebilecek şekilde nakil vasıtaları ve telsiz cihazları ile teç
hiz etmek bir emri zaruridir. 

Bu itibarla; nakil vasıtaları mubayaası v« telsiz tesisleri için ilgili tertiplerine beş yüz bin li
ralık tahsisatın ilâvesinde fayda mülâhaza edilmektedir. 

Bundan başka yer yer zuhur edebilecek hareketleri önlemek üzere birçok Avrupa memleketlerinde 
mümasili olduğu üzere, emre amade «İntizam polisi» adı verilen polis kıtalarının teşkili ve bunlarm 
en modern teknik vasıtalarla teçhiz işinin vekit geçirilmeden etüd edilerek tahakkuk safhasına geçi
rilmesi temenni edilmektedir. 

îkinci grup : 

1955 yılı bütçe müzakerelerinde ileri sürülen temenni ve tenkidler üzerine ne yapıldığı araştırıl
mıştır. 



Umumiyetle üzerinde durulan emniyet müdürlerinin maaşlarının teadülü, makam tahsisatı \e 
fazla mesai ücretleri verilmesi hususundaki temennilerin, bu hususta hazırlanarak sevk edilen ka
nun tasarısı ile tahakkuk safhasına getirildiği, 

Emniyet müdürlüklerine istifa etmiş subayların tâyininin mahzurlu olduğu yolundaki mütalâaya 
âzami derecede riayet edildiği, 

Yabancı memleketlere emniyet memurlarının gönderilmesi temennisine uyularak 1956 bütçe tasa
rısında bu husus için tahsisat konulduğu, 

îlk okul mezunu polis alınmaması temennisine imkân nispetinde riayet edildiği, kadro açıklarını 
kapatabilmek zanıretiyle çavuşluk yapmış ilk okul mezunları bidayeten Polis Okuluna alınarak altı 
aylık meslekî bir tahsili mütaakıp memuriyete tâyin ve kadrolara verilmek suretiyle yetiştirilme 
yoluna gidildiği, 

Adlî polis teşkilâtı kurulması temennisine teşkilât içinde bu husustaki ihtisası arttırmak üzere 
Detektif kursları açılmak suretiyle ehemmiyet verildiği, 

Polisin teknik vasıtalarla teçhizi, test imtihanına tâbi tutulması ve fizikî kabiliyete ehemmiyet 
verilmesi hususundaki temennilere iştirak edilerek riayet olunduğu, 

Netke itibariyle kanunların ve günün icaplarına göre ve mevcut imkânlar nazara alınarak ihzar 
ve teklif edilmiş bulunan Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinin yukarda arz ettiğimiz ilâvelerle bir
likte aynen kabulünü yüksek komisyonun tasvibine saygılarımızla arz ederiz. 

Muğla Mebusu Seyhan Mebusu Niğde Mebusu 
Natık Poyrazoğlıı Ahmet Topaloğlu Ahmet Kadıoğlu 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

201 

202 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları acık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücrölı 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

2 000 000 
35 986 531 

1 

6 250 

37 992 782 

53 250 
1 299 375 

2 000 000 
42 610 745 

1 

6 250 

44 616 996 

76 075 
1 613 725 

2 350 000 
41 905 670 

1 

6 250 

44 261 921 

68 000 
1 595 450 

Fasıl yekûnu 1 352 625 1 689 800 1 663 450 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 

Fasıl yekûnu 

9 750 

9 751 

1 1 

9 750 9 750 

9 761 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
dımı 

64 000 

2 200 000 

6 000 

200 000 

2 640 

80 000 

2 182 000 

6 000 

200 000 

2 640 

80 000 

2 189 440 

6 000 

200 000 

2 640 



F. 

60 

M. 

32 

40 

— Emniyet 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

U. M. 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

20 000 
35 000 

2 527 640 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
37 000 

2 527 640 

• için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

20 000 
37 000 

2 535 080 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 1 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 20 000 20 000 20 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 2 487 428 2 540 926 2 543 200 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
Verilecek er tayını 3 113 400 3 211 500 3 220 800 

213 6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 0 9 180 000 9 207 900 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat 10 000 10 000 10 000 

301 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 47 513 627 63 806 614 63 472 103 

10 
20 
30 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

12 000 
4 500 
6 500 

1.2 000 
4 500 
6 500 

12 000 
4 500 
6 500 
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F. 

302 

M. 

40 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masraftan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

7 500 

30 500 
i. ... = 3 

75 000 
25 000 
85 000 
75 000 

165 000 
150 000 

575 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 500 

30 500 

75 000 
25 000 
85 000 
75 000 

200 000 
231 000 

691 000 

için 
Encümenee 

kabtıl edilen 
Lira 

7 500 

30 500 

75 000 
25 000 
85 000 
75 000 

200 000 
231 000 

691 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 72 750 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 56 500 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üe-

72 750 

75 000 

72 750 

75 000 

305 
306 
307 

21 
22 

10 
20 
30 
40 

retleri 
Merkez telefon masraf lan 
Vilâyetler telefon ması afları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

185 000 
42 000 

200 000 

483 500 

420 000 
7 400 

425 000 
100 000 
36 000 
10 000 

571 000 

250 000 
48 000 

250 000 

623 000 

537 000 
7 400 

425 000 
100 000 
36 000 
45 000 

606 000 

250 000 
48 000 

250 000 

623 000 

537 000 
7 400 

425 000 
100 000 
46 000 
45 000 

616 000 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 

11 Merkez 13 000 13 000 13 000 
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F. M. 

12 

309 
21 

22 

31 

32 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

90 000 

103 000 

10 300 

5 000 

670 000 

143 000 

828 300 

3 091 450 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 

113 000 

17 500 

8 500 

793 800 

302 000 

1 121 800 

3 802 450 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

100 000 

113 000 

17 500 

8 500 

793 800 

302 000 

1 121 800 

3 812 450 

Dördüncü kınım - Daire 
hizmetleri 

405 Binek hayranlarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri 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 

163 680 
203 500 

3 382 473 

55 000 

3 437 473 

163 680 
203 500 

5 136 760 

55 000 

5 191 760 

163 680 
203 500 

5 136 760 

55 000 

5 191 760 

416 Okullar masrafları 
11 Polis memur ve adayları, öğ

rencileri yiyecek ve giyecek
ler masrafları ile harçlık ve 
harcırahları 312 500 560 000 560 000 
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Tahsisatın nev'i 

Yönetim masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yollama masrafları 
Nezaret altında bulunanlar ile 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya yurt içinde yer değiştir
meye mecbur edilecek ecnebi
lerin sevk ve iaşe masrafları 
ile bu işlere memur edilecekle
rin zaruri masrafları 
3236 sayılı Kanun gereğince 
mahkeme karariyle başka ma
hallere nakledileceklerin sevk 
ve iaşe masraf]ariyle bu işe 
memur edileceklerin zaruri 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme masrafları ile rad
yo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Staj masrafları 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

175 000 100 000 100 000 

487 500 660 000 660 000 

16 200 16 200 16 200 

15 000 15 000 15 000 

31 200 31 200 31 200 

21 (KM) 21 000 21 000 

1 500 1 1 

2 500 2 500 2 500 
1 300 1 300 1 300 

3 800 3 800 3 800 

1 45 000 45 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 Birleşmiş milletler teknik yar
dımından faydalanarak ecnebi 
memleketlere gönderilecekle
rin harcırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 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 

Fasıl yekûnu 

455 Pravantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısmı Borçlar . 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

10 1951 - 1954 yılları borçları 
20 1928 - 1950 " » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe ^ Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 1 

2 45 001 45 001 

10 000 10 000 10 000 

1 5 000 5 000 

1 1 1 

50 000 1 1 

60 002 15 002 15 002 

74 000 83 700 83 700 

4 483 657 6 418 644 6 418 644 

30 000 30 000 30 000 

33 600 33 000 33 000 
1 000 1 600 1 600 

34 600 34 600 34 600 

64 600 64 600 64 600 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

H - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satınalınacak makina, vasıta 
ve malzemeler 

10 Telli ve telsiz telefonlar ve te-
letipler satınalma masrapiarı 

20 Fotoğraf, daktiloskopi tesisleri 
ile makina ve malzemenin sa
tınalma bedelleri ve bunlara 
ait her türlü masraflar 

30 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun gerektirdiği her 
çeşit masraflar 

40 Binek hayvanları satmalına ve 
teçhizat bedelleri 

Fasıl yekûnu 

0 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar 
Emniyet Umum Müdürlüğü 

0 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

47 513 627 63 806 614 63 472 103 
3 091 450 3 802 450 3 812 450 
4 483 657 6 418 644 6 418 644 

64 600 64 600 64 600 

55 153 334 74 092 308 73 767 797 

500 000 500 000 500 000 

1 000 000 100 000 100 000 

75 000 75 000 75 000 

100 000 100 000 100 000 

50 000 1 1 

1 225 000 275 001 275 001 

621 000 150 000 0 
500 000 200 000 0 

Yatırımlar yekûnu 2 846 000 1 125 001 775 001 
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Rapor 

9.1.1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1. Jandarma Umum Kumandanlığı 1956 yılı bütçe lâyihasını tetkik ettik. Lâyiha ile teklif 
olunan tahsisat yekûnu, 1 374 124 lirası yatırımlar kısmında olmak üzere (75 916 232 ) liradır. 

1952 yılı bütçesine nazaran safi artış miktarı, 9 242 134 liradan ibarettir. Bu rakam Jan
darma Umum Kumandanlığı bütçesinde geçen yıla nazaran % 14 nisbetinde bir artış ifade etmek
tedir. 

Artışın sebepleri: 

Bütçenin tetkikinden anlaşıldığı üzere artışın büyük kısımları personel masraflariyle daire 
hizmetleri kısımlarındadır. Bu da, memur ve müstahdemlere verilmekte olan maaş ve ücretlere 
bu yıl 2 maaş ve ücretin daha ilâve edilmesi, 6459 sayılı Kanun hükmüne göre açılan kurslarda 
ders ve konferans verecek öğretmen ve konferansçılar ücretleri, maaş ve ücretlerin artışları nis
betinde emekli keseneklerinin de artmış olması ile '6570 sayılı gayrimenkul kiraların artışı ve 
tarifeleri değiştirilmiş olan posta, telgraf ve telefon masraflarının karşılanması, er tâyin bedelle
rinin 10 nar lira artırılması ve kadroyla bir miktar er ilâve edilmesi ve fiyat farklarından ileri gelen 
zaruri ve kanuni sebeplerden meydana gelmektedir. 

Bu sebeplerden doğma artışlar, tarafımızdan teker teker tetkik edilmiş olup nefsülemre ve ka
nun icaplarına mutabık olduğu görülmüştür. 

Ancak, yapılan bu artışlara rağmen, bâzı hizmetlerin tam manasiyle karşılanabilmesi için şu 
hususların dikkate alınması zaruri görülmüştür. 

Bilhassa : 

Maliye Vekâleti, jandarmada da, ordu melbusat, teçhizat ve iaşe maddelerini esas olarak al
mıştır. Halbuki, ordunun bilhassa teçhizat ve giyecek bakımından Amerikan yardımından da isti
fade etmesi dolayısiyle, bu maddeler jandarmaya, aradaki fark hesabedilerek tatbik edilmelidir. 
Bugünkü tatbik şekli jandarmayı mutazarrır etmektedir. 

2. Buna mukabil 600 000 lirası yatırımlarda olmak üzere bütçede J 162 886 liralık bir azalma 
vardır. 

3. Jandarma gibi memleketin emniyet ve âsayişiyle birinci derecede vazifeli bulunan bir teşek
külün motorlu, telli ve telsiz teknik vasıtalarla peyderpey takviye ve teçhizinde zaruret bulundu
ğundan keyfiyetin, ya bütçeye tahsisat konarak veyahut Millî Müdafaa Vekâletinden malzeme yar
dımı yapılmak suretiyle dikkat nazara alınmasını yüksek komisyona arzını faydalı bulmaktayız. 

4. Geçen sene Jandarma Umum Kumandanlığı Bütçesinin yüksek encümende müzakeresi sı
rasında izhar buyurulan temennilerden : 

a) Motorlu vasıtaların bakımları hakkındaki temenni, Jandarma Umum Kumandanlığınca 
dikkat nazara alınmış ve Van, Mardin, Hatay, Giresun, Yozgad, Kütahya'da ikinci kademe salâ
hiyetinde ve İstanbul 125 nci Jandarma Okulunda üçüncü kademe salâhiyetinde bir tamir kade
mesi tesis ederek faaliyete geçirmiş, ayrıca Ankara'daki Jandarma Silâh Malzeme Tamir Evini 
genişleterek dördüncü kademe salâhiyetinde bir tamirhane haline sokmuş bulunmaktadır. 

b) Jandarma telefon hatlarının ıslahı yolunda, 1955"senesi bütçesinde 411 harb gereçleri bolü-
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müne konmuş bulunan ödeneğin büyük bir kısmını ayırmış ve birçok hatları ıslah etmiş bulunmakta
dır. Hazırlamış oldukları plânlarla jandarma telefon şebekesinin ıslahı da dikkat nazara alınmıştır. 

e) Telsiz muhaberesine önem verilmesi hususunda izhar buyurulan temenni de titizlikle ele 
alınmış ve 1955 senesi içerisinde yeniden tesis olunan 11 telsiz istasyonu ile bu miktar 27 ye çıka
rılmış bulunmaktadır. 

Telsiz muhaberesinin kifayetli personel ihtiyacı da göz önünde tutularak astsubay ve uzatmalı 
jandarma onbaşıları ordu kurslarında yetiştirilmiştir. 

ç) Jandarmanın talim ve terbiye hususunda yetiştirilmesi yolunda da gerekli tedbirler alınmış 
olup hazırlanmış bulunan plân dâhilinde çalışılmaktadır. Bunlar : 

I - Subayların yetiştirilmesi, 

II - Astsubayların yetiştirilmesi, 

III - Uzatmalı Onb. ve erlerin yetiştirilmesi, 

IV - Muvazzaf eratın yetiştirilmesi gibi bölümlere ayrılarak faaliyete geçilmiştir. 

Subayların yetiştirilmesi için Ankara'da Jandarma Subay ve Astsubay Okulunda açılmış bulunan 
subay tekâmül kursu 50 şer subaylık dönemlerle tedrisata devam etmekte ayrıca ordunun teknik 
kurslarında jandarma subayları yetiştirilmektedir. 

Subay kurslarına muvazi olarak astsubaylar için Ankara'da, uzatmalı Onb. ve erler için müfet
tişlik merkezinde kurslar açılmış bulunmakta olup faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Bilhassa jandarma erlerinin adlî askerî ve mülki vazifelerini daha iyi bir şekilde yapabilmeleri 
gayesiyle jandarma er okulundaki talim ve terbiyeleri üzerinde daha dikkatle durulmakta ve bu 
okulların eğitim ve öğretim kadrolarına liyakatli personel tefrik olunmaktadır. 

d) Jandarma erlerinin şehir içerisinde uzun namlulu silâhlarla mahkûm ve mevkuf şevkleri 
hususunda da tedbirler alınmış ve bu gibi vazifelere sevk edilenlere tabanca verilmiştir. Ayrıca, 
hariç vilâyetlerden gönderilen mevkuf ve mahkûmların şehir içerisindeki sevk işleri için motorlu 
vasıtalar tahsis edilmiştir. Bu sebeplerle Jandarma Umum Kumandanlığının bu yoldaki mesaisini 
takdire şayan bulduğumuzu da arz etmek isteriz. 

5. Jandarma Umum Kumandanlık bütçesinin tetkikinde : 

a) Takriben 4 000 000 lira kadar kısmının asayiş vazifesiyle mükellef bulunmıyan ve daha 
ziyade Millî Müdafaa maksatlariyle teşekkül ettirilen jandarma tugayına aidolduğu görülmüş ve 
bu birliğin asıl vazifesi dâhili asayiş ve emniyet olan Jandarma Umum Kumandanlığını işgal et
tiği anlaşılmıştır. Binaenaleyh bu birliğin <orduya devrini uygun bulmaktayız. 

b) Buna mukabil her türlü asayiş ve emniyete memur bulunan Jandarma Umum Kumandan
lığına ; 

I - Tevhidi zabıtaya başlangıç olmak. 

II - Mülki makamlarla iş birliği halinde çalışmak. 

III - Kaçakçılığı vatan sathı derinliklerine kadar önleyici tedbirleri bir elden idare etmek. 

IV - Bilhassa Cenup hudutlarımızda asayiş ve emniyeti de alâkadar etmesi bakımından kaçak
çılık mevzuunu daha yakından takibetmek. 

V - Bu arada tasarruf dahi temin edebilmek mümkün görüldüğünden (Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanlığının) jandarmaya devrini faydalı bulmaktayız. (Bu hususta şifahi iza
hatta da bulunacağız.) 
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6. Ordunun, bilhassa Amerikan yardımına mazhar olduktan sonra kurmuş olduğu tamir ve ba

kım sistemi modern ve hakikaten iyi esaslara dayanmaktadır. Jandarma da kendi bünyesinde bu 
esasları elden gelen bütün gayretleriyle intacetmeye çalışmakta ise de, bunu kâfi görmemekteyiz. 
Gittikçe motörleşen bu kuvvetimizde de orduda takibedilen usul dairesinde (bakım ve tamir sis
teminin) kurulmasını ve bu kuruluş için, jandarmanın icabında ordunun seferi ihtiyatını teşkil 
edeceği dikkat hazara alınarak, ordunun yardımını şayanı tavsiye bulmaktayız. 

7. Bütçenin tetkikinde dikkatimizi çeken bir nokta da asayiş işleriyle meşgul olan bu makam 
da mesture tahsisatının konulmamış olmasıdır. Halbuki .şeririn, kaçakçının takip ve yakalanması 
her şeyden evvel haber alma ile mümkündür. Bu hizmeti gördürebilmek için de bir tahsisata ihti
yaç vardır. Keyfiyetin tezekkürünü yüksek encümene arzı faydalı görmekteyiz. 

1956 Jandarma bütçesinin şifahen arz edeceğimiz tekliflerle beraber kabulünü yüksek encüme
nin tasvibine saygı ile arz ederiz. 

Niğde Mebusu Muğla Mebusu Seyhan Mebusu 
Â. N. Kadıoğlti N. Poyrozoğlu A. Topaloğlu 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

İkinci kısım - Personel 
masraftan 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez subay, memur ve erat 
maaşı 

12 Vilâyetler subay, memur ve 
erat maaşı 

751 800 908 000 908 000 

19 790 000 22 621 250 22 621 250 

Fasıl yekûnu 20 541 800 23 529 250 23 529 250 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

0 Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kananlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez subay, memur ve ast
subayları çocuk zammı 

12 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubayları çocuk zammı 

21 Merkez subay, memur ve astsu
bayları doğum yardımı 

22 Vilâyetler subay, memuı* ve 
astsubayları doğum yardımı 

31 Merkez subay, memur ve ast
subayları ölüm yardımı 

32 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubayları ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

183 000 
357 750 

540 750 

23 700 

836 000 

3 000 

81 000 

4 000 

15 000 
64 200 

241 400 
480 250 

721 650 

78 000 

26 800 

885 000 

4 000 

82 000 

4 000 

15 000 
73 800 

207 400 
410 550 

617 950 

6 

26 800 

885 000 

4 000 

82 000 

4 000 

15 000 
73 800 

Fasıl yekûnu 1026900 1090600 1090600 
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M. Tahsisatın 

Jandarma U. 

nev'i 

K. 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı İÇİÜ 
Encümence 

kabul edilen 
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 1 125 648 1 184 468 1 137 790 

210 Temsil tahsisatı 3 000 3 0CO 3 000 
214 Hazarda güven ve asayişin ko

runması uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 
nakdi tazminat 30 000 50 000 50 000 

215 Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmakda ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 6 000 22 600 22 600 

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 9 450 11 250 11 250 

301 

10 
20 
30 
40 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

23 283 548 

3 600 
3 000 
4 000 
3 000 

13 600 

26 690 818 

3 600 
3 000 
4 000 
3 000 

13 600 

26 462 440 

3 600 
3 000 
4 000 
3 000 

13 600 



F. M. 

302 
10 
20 
30 
40 

Jctııuaıma u. iv. 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y 1 1 1 

tahsisatı 
Lira 

100 000 
40 000 
75 000 

100 000 

315 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 
40 000 
75 000 

100 000 

315 000 

- Liö — 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

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 üe-

308 

309 

80 000 

50 000 

4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve harcırahları 

80 000 

50 000 

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 
9 000 

16 300 

165 300 

310 264 
20 211 

640 000 
310 000 
70 000 

1 

1 020 001 

200 000 
24 000 
42 900 

316 900 

419 170 
18 000 

640 000 
340 000 

70 000 
5 000 

1 055 000 

200 000 
24 000 
42 900 

316 900 

419 170 
18 000 

640 000 
340 000 
70 000 

5 000 

1 055 000 

11 
12 

11 

12 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Kumandanlık otomobili işlet
me masrafları 
Kumandanlık otomobili onar
ma masrafları 

2 500 
25 000 

27 500 

2 500 

4 000 

2 500 
25 000 

27 500 

2 500 

2 500 

2 500 
25 000 

27 500 

2 500 

2 500 
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M. 

21 

22 

31 

32 

Tahsisatın nev'i 

Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

8 OOO 

4 000 

730 000 

305 500 

1 054 000 

3 005 876 

1956 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

6 000 

900 000 

400 000 

1 321 000 

3 566 170 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 

6 000 

900 000 

, 400 000 

1 321 000 

3 566 170 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrfaları 
Motosiklet ve hayvan satmal
ına ve tavizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrayanların 
tazmini 

10 Satmalma ve taviz 
20 Ordu ve Jandarmaya Mensup 

Subaylar ile Eratın Malı Olan 
Hayvanlardan Ölen veya öldü
rülenlerin Bedelinin Tazmini
ne dair 1471 ve 5013 sayılı ka
nunlar gereğince yaplacak ö-
demeler 

8 500 

250 OOO 

18 500 

Fasıl yekûnu 268 500 

55 000 

100 000 

18 500 

118 500 

55 000 

100 000 

18 500 

118 500 

Muayyenat 
10 Tayinat 
20 Yem 
30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 1 917 690 

19 593 885 24 915 320 24 915 320 
1 750 500 1 924 400 1 924 400 

2 110 000 2 110 000 

Fasü yekunu 23 262 075 28 949 720 28 949 720 
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F. 

410 

411 
412 

413 
414 
416 
419 

424 

451 

476 

M. 

10 
20 
30 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Askerî malzemeler 
Giyecekler 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Harb malzemeleri ve teçhizat 
Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 
Veteriner ecza ve malzemeleri 
Taşıma masrafları * 
Okullar masrafları 
Tanık, sanık ve adlî müzahe
ret masrafları 
Beden eğitimi ve müsabaka 
umumi masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflaj 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

9 166 050 
2 285 625 

330 900 

11 782 575 

1 000 000 

150 000 
10 000 

1 200 000 
125 000 

0 

0 

4 000 
5 000 

9 000 

498 500 

38 314 150 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

9 063 400 
2 100 000 

260 000 

11 423 400 

1 100 000 

100 000 
10 000 

1 750 000 
125 000 

5 000 

23 000 

4 000 
5 000 

9 000 

498 500 

44 167 120 

Lira 

9 063 400 
2 100 000 

260 000 

11 423 400 

1 100 000 

100 000 
10 000 

1 750 000 
125 000 

5 000 

23 000 

4 000 
5 000 

9 000 

498 500 

44 167 120 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

34 400 50 000 50 000 

10 1951 
20 1928 -

- 1954 yılları borçları 

- 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

35 000 
27 000 

62 000 

96 400 

40 000 
28 000 

68 000 

118 000 

40 000 
28 000 

68 000 

118 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 23 283 548 26 690 818 26 462 440 
Üçüncü kısım yekûnu 3 005 876 3 566 170 3 566 170 
Dördüncü kısım yekûnu 38 314 150 44 167 120 44 167 120 
Beşinci kısım yekûnu 96 400 118 000 118 000 

UMUMİ YEKÛN 64 699 974 74 542 108 74 313 730 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 

Yatırımlar yekûnu 

774 124 774 124 774 124 

700 000 100 000 0 
500 000 500 000 0 

1 974 124 1 374 124 774 124 



26 - Hariciye Vekâleti 



Rapor 

»ı.i, tsse 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Tetkiki tarafımıza havale buyuruları Hariciye Vekâleti 1956 malî yılı bütçesine ait mütalâala
rımızı arz ediyoruz: 

1955 Hariciyemiz için hareketli bir yıl olmuş ve bilhassa sulhun ve karşılıklı emniyetin Orta -
Doğu'da teşkilâtlanması bakımından Bağdad Paktı gibi memnuniyeti mucip bir hâdise takdire 
şayan bir muvaffakiyet teşkil eylemiştir. Bununla ve diğer beynelmilel münasebetlerimizle alâ
kalı olarak Devlet ve Hükümet reislerimizin dost ve müttefik memleketlere vâki ziyaretleri de bu 
münasebetle kayda değer. 

Aynı yıl. içinde, Kıbrıs meselesinin mevzu teşkil ettiği müzakereler ve 6 - 7 Eylül hâdiseleri 
dolayısiyle sebebolduğu ihtilâtlar Hariciyemizi birinci derecede meşgul etmiş yakın komşumuz 
ve müttefikimiz Yunanistan'la münasebetlerimiz anormal ve gergin bir manzara arz eylemiştir. 
Balkan Paktının normal işleyişinin bu durumdan dolayısiyle müteessir olduğu beyan edilebilir. 

Hariciye Vekâletimizin diğer faaliyetleri mûtat seyrini takibetmiştir. 1956 senesinde ecnebi 
devletler nezdindeki temsilciliklerimize Jakarta (Endonezya) ve Adis-Ababa (Habeşistan) Büyük-
elçilikleriyle Güney - Kore Elçiliği ilâve edilmiş olacaktır. Bunun dışında bütçeye müessir olabile
cek yeni teşkilât derpiş olunmamaktadır. 

Tahsisat bakımından kayda değer hususlar ve değişiklikler aşağıda fasıl ve madde numarala-
riyle arz olunmuştur. 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : Merkez memurları maaşında bir sene evveline nispetle 
76 475 liralık artış vardır. 15 . VIII . 1955 tarihinde merkez kadroları maaş yekûnu 
1 002 600 lira olup 6211 sayılı Kanun gereğince ilâvesi gereken 5 maaş nispetindeki 
tahsisat 417 750 liraya baliğ olmaktadır. Ancak bâzı kadroların münhal kalması ih
timali nazara alınmak suretiyle maaş tutarına 70 000 lira noksaniyle 347 750 lira 
ilâve edilerek bu maddeye mevzu tahsisat 1 350 350 liraya iblâğ edilmiştir. 1955 se
nesinde de kısmen münhal tutulmuş olan kadrolarda başkaca bir değişiklik yoktur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : Yukarda arz edildiği veçhile yeniden ihdas 
edilecek üç büyükelçilik kadrolarını karşılamak üzere L cetvelinden 21 kadro çıkarıl
mak suretiyle yabancı memleketlerdeki teşkilâta mensup memurların adedi 311 e baliğ 
olmuştur. Bunların emsal zamlariyle birlikte maaş tutarı 8 892 690 liraya baliğ olmaktı 
ve geçen seneye nazaran '651 530 liralık bir fazlalık göstermektedir. 

21 Merkez memurları açık maaşı: Merkez memurları açık maaşı olarak bu maddeye ko
nulan 5 000 liralık tahsisatın şimdilik sarf mahalli mevcudolmadığı anlaşıldığından, 
yalnız maddesi ipka edilmek üzere (1) liraya tenzili uygun görülmüştür. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti: Merkez hizmetlileri ücretleri birer derece artırılarak ve 
bâzı yeni kadrolarda ilâve edilerek ücret tutarı 394 300 liraya ve beş maaşlık tahsisat 
ilâvesiyle 552 925 liraya yükseltilmiş ise de bu gibi zamların yapılamıyacağı komisyo
numuzun prensip kararı cümlesinden olduğu cihetle bu tahsisat yekûnunun esas 
itibariyle geçen seneki seviyesini muhafaza edeceği ve ancak 6211 sayılı Kanunun ge-
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rektirdiği tahsisatın üç maaştan beş maaşa yükseleceği tabiidir. Diğer taraftan geçen 
yıl meveudolmayıp 1956 yılı içinde faaliyete geçecek olan ve hakikî bir ihtiyaca cevap 
veren kütüpane servisi için, bu yeni hizmetin ifasını mümkün kılacak olan ve sene
lik tutarı 14 450 liraya baliğ olan aşağıda yazılı kadroların D cetveline ilâvesi de 
encümenimizin yüksek takdirine arz olunur. 

Unvan Aded ücret 

Mütehassıs kütüphane memuru 1 500 
Kütüphane kâtibi 1 350 
Hariciye Vekâletine ait küçük matbaanın 6 kişiden ibaret personelinin ücretlerine 
yapılmış olan birer derecelik zam prensip kararı sebebiyle şayanı kabul görülmemiş 
ise de kadroda bulunan (200) lira ücretli makinist ve (175) lira ücretli sanatkâr 
matbaa hizmetlisinin ücretlerinin çok düşük olduğu inkâr edilemez. İlgililerin bu hu
sustaki izahatının dinlenmesini muhterem encümenden rica ederiz. 

12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : Ecnebi memleketler hizmetlileri ücreti, 
teşkilâtın genişlemesi ve bâzı ücretlerin kifayetsizliği dolayısiyle 1 600 000 liradan 
1 700 000 liraya iblâğ edilmiştir. Hizmetli sayısı 1955 de 600 idi. 1956 da da yine 600 
olacaktır. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti : Merkez geçici hizmetlileri bilhassa NATO servisinde 
çalışan mütahassıs mütercim ve daktiloları ihtiva etmektedir. Miktarı 11 olan bu hiz
metlilerin senelik ücret yekûnu 96 900 lira ve bir seneden fazla hizmeti olanların 
beş maaşlık tahsisat yekûnu 40 375 lira olarak yekûnu 137 275 liradır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: Emekli Sandığına 
yapılacak ödemelerin, D cetvelindeki zamların kabul edilmemesi dolayısiyle 155 000 
liraya tenzili muvafık olacaktır. («,-

20 Merkez döşeme: Döşeme tahsisatı billıassa kütüphane raflarını ve diğer ihtiyaçlara sarf edi
lecektir. Geçen seneye nazaran 10 000 lira noksaniyle 20 000 lira olarak tenzil edilen 
tahsisatın 15 000 liraya indirilebileceği kanaatindeyiz. 

30 Merkez demirbaş : Demirbaş tahsisatının da 30 000 liradan 20 000 liraya indirilmesi 
uygun mütalâa edilmektedir. 

20 Döşeme (Elçilikler) : 750 000 liradan 250 000 liraya indirilmiş bulunan bu tahsisattan 
daha 50 000 lira tasarruf mümkün görülmüştür. 

40 öteberi masrafları (Elçilikler) : Hariçteki 77 misyonumuzun müstahdemleri için mev
zuata göre ödenen sigorta primleri, işten çıkarılanlara ikramiye, bahçe masrafları ve 
sairenin yekûnu olan 200 000 lira aynen muhafaza edilmiştir. 

50 Aydınlatma (Elçilikler) : 50 000 liralık artış, masrafların fiilî tezayüdünden mümba-
istir. 

81 Taşıtlar işletme masrafları (Elçilikler) : Hariçteki misyonlar hizmetinde bulunan 44 
otomobilin lâstiklerini yenilemek icabettiğinden 27 500 liralık tahsisat 50 000 liraya 
çıkarılmıştır. 

82 Taşıtlar onarma masrafları (Elçilikler) : Aynı otomobiller için zaruri onarma masraf
ları da 5 000 lira artmıştır. r 

83 Taşıtlar satmalma masrafları (Elçilikler) : Yeniden satınalınacak 8 otomobil için bu 
tahsisata lüzum vardır, 



Ziyafet (Elçilikler) : Ziyafet masrafları için 1955 yılma nazaran 100 000 lira fazla-
siyle 400 000 liralık tahsisat konmuştur. Hariçteki misyon sayısını ve mütekabil mü
nasebetlerin ihdas ettiği mecburiyetleri nazarı dikkate alarak azaltılamıyacağı neticesi
ne varılmıştır. 

Satmalma ve abone : Merkezde yeniden tesis edilen matbuat bürosunun bilhassa ec
nebi matbua ve gazetelere olan ihtiyacını karşılamak üzere 10 000 lira fazla tahsisat 
uygun görülmüştür. 

Dış memleketlerde! Türk kültür varlığının korunması ve bu maksatla yapılacak yayın 
masrafları : Dış memleketlerde Türk kültür varlığının korunma^ masrafları 1955 te 
bir milyon liraya çıkarıldığı halde mahalli sarfı geniş ölçüde mevcut olan bu tahsi
sattan istifade edilememiş olması bir tasarruf şeklinde mütalâa edilememiştir. Ha
len bilhassa Kıbrıs Türk Cemaatine ıbu bakımdan gerekli yardımın yapılamadığı kay
da değer. Bu hususta şifahen arzı malûmat olunacaktır. Bu fasla daha 500 000 lira
lık tahsisat ilâvesini teklif ediyoruz. 

Yapı onanını ve küçük yapılar : Hariçteki 77 parça devlet emvalinin tamiri için bu 
fasla 100 000 lira ilâvesi uygundur. Bilhassa Viyana Büyük Elçilik binasiyle Londra '-
daki sabık Halkevi binasında, Washington Sefaret binasında esaslı tamirata ihtiyaç var
dır. 

Haberleşme tesisleri her türlü masrafları : Haberleşme tesisleri her türlü masrafları
na geçen sene vekâlet ve elçilikler arasında direkt muhabere imkânını temin edecek 
tesisler için 500 000 lira tahsisat konulduğu halde zamanında etüdleri ikmal edile
mediğinden kullanılamamış ve tahsisat bu sene kaldırılmıştır. Halbuki mevzuubahis 
tesisler' vekâletin haberleşme ve kurye masraflarını azaltmaya ve hizmetin de tam bir 
eminyetle ifasına yarıyacağmdan zaruridir. îlk olarak Şarkta; Bağdat, Tahran, ve 
Karaçi, Garpta; Belgrad, Londra ve Washington elçiliklerimizle tesisi hemen mümkün 
olan bu direkt muhabere tesislerinin 1956 malî yılında tahakkuku için 300 000 liralık 
bir-tahsisatın bu fasılda yeniden yer almasını lüzumlu gördüğümüzü arz ederiz. 

İzmir Mebusu Trabzon Mebusu 
B. Bilgin t. Şener 



Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Hariciye Vekâleti 
1955 
Yı l ı 

tahsisatı 
i Lira 
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1956 yılı içm 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım vekilim 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 

1 273 875 

8 241 390 
5 000 

1 350 350 

8 892 690 
5 000 

1 350 350 

8 892 690 
1 

Fasıl yekûnu 9 520 265 10 243 040 10 243 041 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri üeıeti 338 (X)0 552 925 407 150 
Ecnebi memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 1 600 000 1 700 000 1 700 000 

Fasıl yekûnu 1 938 000 2 252 925 2 107 150 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti ' 136 250 137 275 137 275 

İT - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar-

13 800 

11 000 

2 000 

13 800 

11 000 

2 000 

13 800 

11 000 

2 000 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encumen.ee 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 20 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına, 

22 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar doğum yardımı l 000 1 000 1 000 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı ' 2 000 2 000 2 000 

32 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 31 800 31 800 31 800 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönet/im 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

150 000 
3 000 

11 799 315 

20 000 
30 000 
30 000 
20 000 
22 500 
37 700 

160 200 

160 000 
3 000 

12 838 040 

20 000 
20 000 
30 000 
20 000 
30 000 
37 700 

157 700 

152 000 
3 000 

12 679 266 

20 000 
15 000 
20 000 
20 000 
30 000 
37 700 

142 700 

Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın büro umumi masrafları 

10 Kırtasiye, basılı kâğıt ve def
ter 55 000 55 000 55 000 

20 Döşeme 750 000 250 000 200 000 
30 Beıairbaş. 120 000 80 000 80 000 

http://Encumen.ee
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 1956 yılı içm 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

40 
50 
60 
70 
81 
82 
83 
91 
92 

Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Giyecekler 
Taşıtlar işletme masrafları 
Taşıtlar onarma masrafları 
Taşıtlar astmalma masrafları 
Ziyafet 
Yardım ve ödünç verme 

Fasıl yekûnu 

200 000 
100 000 
200 000 
96 000 
27 500 
20 000 

100 000 
300 000 

30 000 

1 998 500 
= 3 

200 000 
150 000 
200 000 
96 000 
50 000 
25 000 

100 000 
400 000 

30 000 

1 636 000 

200 000 
150 000 
200 000 
96 OOO 
50 000 
25 000 

100 000 
400 000 

30 000 

1 586 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşki

lâtın her türlü haberleşme mas
rafları 

21 Merkez telefon masraflan 

Fasıl yekûnu 

14 000 

200 000 

350 000 
30 000 

580 000 

20 000 

260 000 

350 000 
40 000 

650 000 

20 000 

260 000 

350 000 
40 000 

650 000 

305 

306 
307 

308 

Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedelleriyle beledi-

10 
20 

11 
12 

ye vergi ve resimleri 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Ecnebi memleketler 

885 000 
20 000 

300 000 
650 000 

950 000 

5 000 
15 000 

950 000 
20 000 

300 000 
650 000 

950 000 

5 000 
15 000 

950 000 
20 000 

300 000 
650 000 

950 000 

5 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 20 000 20 000 20 000 
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F. 

309 

311 

M. 

11 

12 

21 

22 

-

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 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

3 000 

5 000 

1 500 

13 500 

9 400 

1956 yüı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

3 000 

5 000 

1 500 

14 500 

9 400 

Encümenee 
kabul edilen 

Lira 

- . . . „ . . . . , . t 

5 000 

3 000 

5 000 

1 500 

14 500 

9 400 

Üçüncü kısım yekûnu 4 650 600 4 427 600 4 362 600 

Dördüncü kışını - Daire 
hizmetleri 

401 
403 

451 

10 
20 

30 

10 
20 

Matbaa masrafları 
Temsil ve ağırlama masrafları 
Temsil masrafları 
Devlet Reisleri, misafirleri ve 
ecnebi elçilerin ağırlanma 
masrafları 
Umumi kâtiplik ikametgâhı 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar' 

Fasıl yekûnu 

5.000 

2 500 

1 000 000 

12 000 

1 014 500 

15 000 
2 000 

17 000 

5 000 

2 500 

1 000 000 

12 000 

1 014 500 

25 000 
2 000 

27 000 

5 000 

2 500 

1 000 000 

12 000 

1 014 500 

25 000 
2 000 

27 000 
„„..„•„ ..-•••jr..j»s., - . , . . , » , . 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

20 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 

30 Hakem mahkemeleri ve heyet
leriyle uzlaşma komisyonları 
masrafları 

40 Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım idaresinin Türkiye 
Temsilciliğine ve bu idarenin 
memleketimizdeki muhtelif 
teknik yardım faaliyetine iş
tirak masrafları karşılığı 

3 867 100 3 717 100 3 717 100 

360 000 

2 000 

400 000 

500 000 

2 000 

400 000 

500 000 

2 000 

400 000 

454 
459 

0 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 
Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığının korunma mas
rafları 
Balkan Daimî Sekreterliğinin 
her türlü masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

4 €29 100 

30 000 

1 000 000 

78 400 

6 774 000 
— »-İ'-! ' 

4 619 100 

50 000 

500 000 

0 

6 215 600 

4 619 100 

50 000 

1 000 000 

0 

6 715 600 

Besinci kınım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1951 - 1954 yılları borçları 
20 1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Besinci kısım yekûnu 

30 000 

71 000 

30 000 

71 000 

30 000 

40 000 
1 000 

41 000 

40 000 
1 000 

41 000 

40 000 
1 000 

41 000 

71 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

"tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısım yekûnu 11 799 315 12 838 040 12 679 266 
Üçüncü kısım yekûnu 4 650 600 4 427 600 4 362 600 
Dördüncü kısım yekûnu 6 774 000 6 215 600 6 715 600 
Beşinci kısım yekûnu 71 000 71 000 71 000 

UMUMİ YEKÛN 23 306 540 23 564 240 23 840 466 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
NATO Dairesi için alınacak 
fotokopi ve mikro - filim ma
kineleri 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar 
Haberleşme tesisleri her türlü 
masrfaları 

Yatırımlar yekûnu 

150 000 250 000 250 000 

75 000 

15 000 

500 000 

740 000 

0 

0 

0 

250 000 

0 

0 

30O 000 

550 000 



27 - Milletlerarası İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı 



Rapor 
21 . I . 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Tetkiki bize havale buyurulaıı (Miletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı) 1956 malî yılı bütçe 
teklifi üzerinde mütalâalarımızı arz etmeden önce bu Teşkilâtın başlıca faaliyet mevzuunu teşkil 
eden Amerikan İktisadi Yardımı hakkında kısaca arzı malûmat etmeyi faydalı buluyoruz. Şimdi
ye kadar yapılan dolar yardımları yekûn olarak ekli cetvelde gösterilmiştir. 

1955 Temmuz iptidasından 1956 Haziran sonuna kadar cari Amerikan malî yılma mütenazır 
olarak üzerinde durulan muvakkat mahiyetteki rakam 72 000 000 dolardır. Artması daima müm
kün ve her halde şayanı temenni olan bu yardımın 50 000 000 nu İktisadi, 2 000 000 nu Teknik 
Yardım olarak derpiş edilmekte, mütebaki 20 000 000 akar yakıt gibi askerî ihtiyaç maddelerinin 
karşılığım teşkil etmektedir. 50 000 000 liralık İktisadi Yardımın % 50 si piyasa ihtiyaçlarının kar
şılanmasına hasredilecektir. 

Amerikan Yardımının esas itibariyle Türkiye'nin iktisadi vaziyetini düzeltmeye ve kendi ken
dine yeterliğini temine matuf bulunduğu malûmdur. Bu itibarla tediye muvazenemizle pek yakın 
bir alâkası vardır. 

Yatırım politikamızın semereleri alındıkça dış tediye muvazenemizin daha müsait bir vaziyete 
tedricen intikal edeceği tabiî olmakla beraber, 1956 yılı ihracat ve ithalât tahminlerinin, tatbikine 
ehemmiyet verdiğimiz tasarruf siyasetine rağmen, daha esaslı bir Amerikan Yardımına ihtiyaç his
settirdiği aşikârdır. Bunun memleketimizin müşterek güvenlik cephesindeki fonksiyonunu ne de
rece kolaylaştıracağını Amerikan Birleşik Devletleri Hükümetinin takdir edeceğini ümidetmek ye
rinde olur. 

Amerikan Yardımının Türk lirası olarak diğer bir cephesini teşkil eden karşılık paralar fonuna 
gelince 30 . IX . 1955 tarihi itibariyle vaziyet aşağıda gösterilmiştir. 

Serbest bırakılan 
Türk lirası 

496 344 000 Millî savunma sektörü 
192 086 325 Âmme sektörü 

55 500 000 Hususi teşebbüs sektörü 

743 930 315 Yekûn. 

Programa bağlanan yekûn ise 771 8.10 3.15 liradan ibarettir. 

Dış tediye muvazenemiz üzerinde tesisleri malûm bulunan ve E. P. U. ile münasebetlerimizi il
gilendiren aryere borçlara gelince : 

Geçen Ocak ayı başında 478 000 000 lira olan bu borçların 30 . IX . 1955 itibariyle 338 000 000 a 
düştüğü ve 140 000 000 liralık miktarının tediye edildiği kayda değer başlıca alacaklı memleket
lerle bu borçların tasfiyesi için mutabakata varılmış bulunması muayyen müddet zarfında bunların 
tamamen ödenmiş olacağını haklı olarak ümidettirmektedir. 
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Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 3 956 yılı bütçe teklifine gelince, fasıl ve maddeler 

itibariyle mütalâalarımız aşağıdadır. 

V. M. 

20.1 11 Merkez memurları maaşı : 19 950 liralık artış iki aylık tahsisat ilâvesindendir. 

202 11 Merkez hizmetliler ücreti : Hizmetliler ücretlerinde bir üst dereceye çıkarılan mik
tarların eski haline ircaı komisyonumuzun prensip kararı iktizasındandır. 

12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti: Ecnebi memleketler hizmetliler ücretinin 7 500 
lira azalması, ücret kifayetsizliği sebebiyle istifade edilemiyen Washington'daki 625 li
ralık daktilo kadrosunun alınmasiyle bunun yerine (E) cetveline yapılan 31 920 lira-

, lık steno daktilo ilâvesinden mümbaistir. 

20;5 11 Merkez secici hizmetliler- ücreti : 1 500 liralık fark iki maaş nispetindeki tahsisattan 
mümbaistir. 

12 Ecnebi memleketler geçici hizmetliler ücreti : 202/12 de arz edildiği veçhile Washing
ton Bürosunda hizmetin ifası için zaruri steno daktilo ücretinin mahallî imkânlara gö
re hesabertilerek -11 920 liralık tahsisatın konulmasından ibarettir. 

301 30 Merkez demirbaş : 3 000 liralık tahsisatın 1 000 liraya tenzilini teklif ediyoruz. İhti
yaç karşılanabilecektir. 

302 20 Döşeme (Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın ) : 5 000 lira tenzil edilmiş bulunan bu 
tahsisat bilhassa Washington Bürosunun ihtiyaçlarının tamamlanmasına sarf edilecek
tir 

304 Bu fasıldaki tahsisat artışları muhabere hacminin genişlemesi ve tarife tezyitleri 
dolayısiyledir. 

306 diyecekler : l 680 lira fazlalık 11 müstahdeme elbise ve ayakkabıya ilâveten palto 
ve rileceğindendir. 

307 1.1 Daimî vazife harcırahı : Paris Bürosunda yapılacak personel tahvilleri dolâyısiyle 
10 000 liralık tashisat fazlası zaruri olmuştur. 

308 11 Tedavi masrafları ve yollukları (Merkez) : 1955 senesi sarfiyatına nazaran bilhesap 
zararı görülen miktardır. 

12 Tedavi masrafları ve yollukları (Ecnebi memleketler) : 1955 senesi sarfiyatına na
zaran bilhesap zaruri görülen miktardır. 

403 Ziyafet masrafları : Temasları çok geniş olan Washington Bürosunun ziyafet masraf
larını karşılamak üzere 7 500 liralık tahsisat ilâves-ne ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtının 1956 yılı bütçe teklifinin yukardaki maruzat 
dairesinde kabulü Encümenin yüksek takdirine arz olunur. 

İzmir Mebusu Trabzon Mebusu 
Be.hsat Bilgin ismail Şener 



1948-1949 1949-1950 1950-1951 

1. Direkt yardım 49 000 58 503 45 000 
2. Endirekt yardım — 71 522 55 000 
3. Teknik yardım — 4 100 0 400 

Umumi yekûa 49 000 132 125 100 400 

1951-1952 1952-1953 19 

22 500 45 600 
47 500 21 400 

0 800 4 190 

70 800 69 190 
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1955 1956 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaş? 149 625 169 575 153 850 
Ecnebi memleketlerdeki me-
murlar maaşı 
Merkez memurları acık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Ecnebi memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

508 650 
1 

658 276 

79 500 

47 400 

126 900 

508 650 
1 

678 226 

105 825 

39 900 

145 725 

508 650 
1 

662 501 

105 825 

39 900 

145 725 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 11 250 12 750 12 750 
Ecnebi memleketlerdeki geçici 
hizmetliler ücreti 0 31 920 31 920 

Fasıl yekûnu 11 250 44 670 44 670 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

1 500 

1 000 

400 

1 500 

1 000 

400 

1 500 

1 000 

400 
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Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Ecnebi memleketlerdeki me-
mumlar doğum yardımı 200 200 200 
Merkez memurları ölüm vaı-
dımı ' 1 000 1 000 1 000 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 5 100 5 100 5 100 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 
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 14 300 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 818 126 890 321 873 796 

Merkez daireleri büro masraf-
lan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
Kırtasiye 

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 

9 502 

3 000 

3 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 • 

8 502 

3 000 

3 000 
1 000 
1 000 
1 500 

1 
1 

6 502 

3 (XX) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene© 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 

304 

306 
307 

20 
30 
40 
50 
60 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

13 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

20 502 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Ecnebi memleketlerdeki teşki -

1 000 

15 000 

0 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

12 502 

1 000 

20 000 

5 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

12 502 

1 000 

20 000 

21 
22 

11 
20 

lâtm 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 

49 000 

1 320 

10 000 
55 000 

65 000 

30 000 
13 500 

J0 500 

74 000 

3 000 

20 000 
55 000 

75 000 

30 000 
13 500 

10 500 

74 000 

3 000 

20 000 
55 000 

75 000 

308 4596 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Ecnebi memleketleı :1er 

Fasıl yekûnu 

600 
600 

1 200 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 
1 000 

2 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabnl edilen 
Lira Lira 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

2 000 

500 

2 500 

150 024 

2 000 

500 

2 500 

178 504 

2 000 

500 

2 500 

176 504 

403 Ziyafet masrafları 17 500 25 000 25 000 
451 Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 2 000 2 000 2 000 
20 Başka her çeşit masraflar 12 000 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 14 000 14 000 14 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

20 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 25 000 25 000 25 000 

501 
502 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

56 500 

1 000 
500 

64 000 

1 000 
500 

64 000 

1 000 
500 

Beşinci kısım yekûnu 1 500 1 500 1 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

818 126 
150 024 
56 500 
1 500 

1 026 150 

890 321 
178 504 
64 000 
1 500 

1 134 325 

873 796 
176 504 
64 000 
1 500 

1 115 800 





28 - Maliye Vekâleti 



Rapor 

6 . II . 1956 

Fihrist 

A) Umumi mütalâalar 

I - Masraf nevileri 

II - Askerî masraflar 

III - Maliyenin iktisada tesiri 

B) Maliye Vekâleti Bütçesi 

I - 1955 Bütçe tatbikatı 

II - 1956 Bütçesi 

III - 1956 malî idare masraflarının tetkik ve tahlili (A/l) 

IV - Diğer kadrolar : Münhaller, üst dereceler (L) kadroları, açık maaşlar, ek vazifeler 

V - 1956 Maliye yatırımları (A/2) 

VI - Maliye Vekâletinin merkez ve vilâyet personel masrafları 

VII - 1956 Bütçesi masraflarının 1956 ve 1955 mukayesesi ve sebepleri 

Temenniler 

I - Geçen seneki malî temennilerden yapılıp yapılmıyanlar 

II - 1956 temennileri 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Tetkiki tevdi buyurulan 1956 Maliye Vekâleti Bütçesi hakkında lüzumlu mesnetler incelendik
ten ve ilgililerle temas edildikten sonra aşağıdaki rapor hazırlanmış ve yüksek tasviplerine arz 
olunmuştur. 

Raportör 
İstanbul Mebusu 

Nizamettin Âli Sav 



Maliye Vekâleti 1956 Bütçesi 
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1956 Maliye Bütçesini (Umumi mütalâalar) ve (Maliye Vekâleti Bütçesi) olarak iki kısımda 
tetkik etmeyi uygun1 görmekteyiz. Birinci kısımda bütçe hakkında prensip ve vakıalar olarak umu
mi mütalâalardan bahsolunacak, ikinci kımımda Maliye Vekâleti Bütçesi incelenecektir. 

A) Umumi mütalâalar 

/ - Masraf nevileri 

Mazbut bir maliyenin esas prensibi, devlet masrafları ve devlet varidatını cemiyetin âzami 
faydasına tevcih etmekte toplanır. Cemiyetin âzami faydası onun evvelâ devam ve bekasının em
niyet altına alınmasında ve sonra refah ve huzur içinde maddi ve mânevi üreme ve inkişafında 
görülür. Bir devlet maliyesi bu gayelere göre ayarlanmak ieabeder. Fakat itiraf etmek lâzım
dır ki, tatbikat safhalarında işleri sıraya koymak ve mevcut imkânları kullanabilmek gibi fikir ih
tilâfları olmakladır. Bu sebepten, gayet basit sözlerle bu gayeleri ifade etmek ne kadar kolay 
oluyorsa, onları gerçek faaliyet sahasına çıkarmak da o kadar güç olmaktadır. 

Malî tatbikatta ilk görünen şudur : Malî operasyonların hemen tekmili, halkın fert ve fert top
luluklarının bir kısmından, vergi ve diğer suretlerle alman varidatı, cemiyetin menfaatine olarak 
veya o emel ve arzu ile sarf etmekten ibarettir. Varidatın almışında ve sarfiyatın yapılmasında 
tenevvü görülür. Fakat şu muhakkaktır ki, her iki harekette de Marginal müsavat ve muadelet 
temin olunmak lâzımdır. Devlet varidatı ayrıca tetkik edilmiş olduğundan, biz burada masrafla
ra temasla, sarfiyatta ilk nazarda görülen tenevvü 'üzerinde duracağız ve diyeceğiz ki; devlet sar
fiyatı kısmen (eşya) iktisabına, kısmen (hizmet) satmalmıya, kısmen de karşılığında devlete bir 
kıymet (geri getirmiyerı) yerlere girmektedir. Birinci şekle yatırımlar, ikinci şekle memur ve müs
tahdem maaşları, üçüncü şekle emekli giderleri misal olarak gösterilebilir. 

Mâruzâtımızın burasında bir lâhza duralım. İtiraf olunur ki, maliyemizin ve maliye siyaseti
mizin yukarıki tasnif üzerinden yürütülmesinde bâzı faydalar vardır. Fakat, masrafların esas 
itibariyle kıymet ve mahdut nispetlerde de, keyfiyet olarak mahiyetini açıklamıya yarıyabilecek 
olan bu tasnif ancak bir nomenclâture gayesini güden tasnif şekli olarak kalmaya mahkûmdur. 
Bu sebepten bu birinci kısımdaki tetkikimizi daha ziyade fonksiyon esasına dayanarak maliyemizi 
şe'nî ve reel bünyesinde mütalâa etmekte uygunluk bulmaktayız. 

Bu bakımdan, âmme masraflarını başlangıçta arz olunan, evvelâ cemiyetimizin devanı ve beka em
niyetine ve sonra inkişaf gayesine göre (askerî) ve (iktisadi) sektör olarak iki büyük katogoriye 
ayırmak suretiyle tahlil etmeyi faydalı mütalâa ettik. 

/ / - Askerî masraflar 

Devlet sarfiyatının verebileceği birinci fayda, askerî sahaya sevk edilecek masraflarla takviye olu
nacak askerî kuvvetimizin temin edeceği huzur ve sükûnda toplanmaktadır. Bu memleketin barın
dırdığı cemiyetin (dış hücumlarından) ve (iç karışıklıklardan) sureti kafiyede muhafaza ve vikaye 
edilmesi millî kaygılarımızın başında geliyor. Bu sebepten Devlet masraflarının en ehemmiyetlisi 
ordu, jandarma ve polis kuvvetlerine yapılan harcamalardır. Biliyoruz ki, bu harcamalar istihsale 
matuf olmak, bir müddet sonra geri gelmek hassasından, mahrumdurlar. 

öyle olmakla beraber, o masraflar yapılmamış veya gereği miktarından noksan yapılmış olsalar, 
beklenebilecek akıbet millî istihsalden feda ederek ayrılıp toplanan bu masrafların yapılması ile te
min edilecek einniyet ve huzur vaziyetine göre pek acıklı olabilirdi. Binaenaleyh, insan unsuru da dâ
hil, millî servetlerimizin tamamı veya bir kısmının imhası tehlikesi karşısında onları korumak pahası
na girişilen bu sarfiyatı seve seve yapmaktayız ve yapacağız. Kaldı ki, bugünkü harb iktisatları git
tikçe genişliyen ölçüler de sulh iktisapları ile nıemzuç bir hale gelmektedir. Bir memleketin sulh is* 
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tihsal kuvveti harb iktisadının gösterdiği çeşitli sahalarda mecburi olarak yeni yeni inkişaflara sevk 
edilmektedir. Harb ziraati ve harb sanayii böyle doğmaktadır ve bu vadideki hazırlıklar sulh dev
rinde başlamaktadır, 

Hal ve hakikat böyle olmakla beraber, işin bir de malî istitaat cephesi vardır. Bütçelerimiz mah
duttur. Artan ordu sarfiyatının yanında, gittikçe kabaran kalkınma sarfiyatımız vardır. Bu sarfi
yattan hadden aşırı nispetlerde kısıntılar yapmak arzusunda değiliz. Halbuki fiiliyatta buna mecbur 
olmaktayız. Aşağıdaki tabloda, istitaatımızı zorlıyarak yapmaya mecbur olduğumuz ordu sarfiyatının 
yıldan yıla ne miktarda arttığını ve bu miktarın masraf bütçelerimizin hangi sınırlarına dayandığı 
açıkça görülmektedir. 

1950 - 1956 Millî Müdafaa ve Jandarma tahsisatlarının bütçe tahsisat yekunleri ile mukayesesi 

(Tahsisatlar bütçe ile verilen miktarlardır) 

Senesi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Millî Müdafaa 
tahsisatları 

458 237 604 
470 000 000 
499 986 580 
587 367 500 
600 000 000 
724 931 600 
785 000 000 

Jandarma 
Umum 

tahsisatları 

40 340 752 
39 684 654 
39 471 235 
43 904 931 
51 310 455 
65 474 098 
75 916 233 

Yekûn 

498 578 356 
509 684 654 
539 457 815 
631 272 431 
651 310 455 
790 405 698 
860 916 233 

Bütçe tahsi
sat yekûnu 

1 487 208 563 
1 579 758 737 
1 750 925 401 
2 127 506 736 
2 288 475 000 
2 940 727 278 
3 250 856 540 

Yüzde 
nispeti 

% 33,5 
% 32,2 
% 30,8 
% 29,6 
% 28,4 
% 26,8 
% 26,4 

Yukarıki, rakamlar bütçenin yalnız Millî Müdafaa ve jandarma masrafları alınarak toplanmıştır. 
Bu -masraflara askerî mahiyette olarak diğer marra.fl.ar da ilâve olunabilir. Millî Savunma Yüksek 
Kurulu masrafları, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı, askerî teçhizat bedelleri, teslihat kredi
leri mürettebatı gibi. O takdirde asli rakamlar ve nispetler bir kat daha kabarır. 

Yukarda arz olunan rakamları başka memleketlerin .askerî sarfiyat rakamları ile ve nispetleri ile 
mukayese etmek mümkündür. Fakat medeni tesislerini kemale ulaştırmış ve yüksek seviyelerini za
ten bulmuş ileri memleketlerin bu nevi sarfiyatlrrı ile mukayesede bir icap var mı, şüphelidir. Ek
serisi % 10 ve 20 etrafında dolaşan bu sarfiyat n;spetleri ile bizim, taşkın ordu sarfiyatımızdan ar
ta kalan mahdut bütçe imkânlarımızla, henüz başlangıç çağında bulunan iktisadi tesis şartlarını te
mine ve geri hayat şartlarını ıslaha çalışan meır lekelimiz arasında, zannediyiruz ki, her hangi mü
şabehet ve muadelet veçhi aramak ve o yolda mukayeseler yürütmek abes ve boştur. 

Hulâsa olarak diyeceğiz ki, bugünkü iktisat devremizde askerî ve sivil masraflar arasında bir 
ahenk bulunmamaktadır. Bu duruma göre şu üç ihtimal düşünülebilir : 

Ya sivil sektör aleyhine olarak askerî sarfiyatı takviyeye devam etmek,, yahut askerî sarfiyatın 
artacak kısımları için yeni kaynaklar bulmak, veyahut da askerî sarfiyatı serbestçe genişlemeye bı
rakarak bu arada daralacak sivil sarfiyatımız için fevkalâde telâfi imkânları aramak. 

Bu ihtimallerden her birinin üzerinde ileri geri mütalâa serdedilebilir. Her halükârda Hükü
metimizin bu en başta gelen hayati meselemiz hakkında bir hal çaresi bulunmasını temenni ile ik
tifa edeceğiz. 

ILI - Maliyenin iktisada tesiri 

Bütçe iktisadi harekete tesir etmektedir. Yaratma kudretinin bir ifadesi olan iktisadi potansi-

http://marra.fl.ar
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yel ile bütçe arasında sıkı rabıta vardır. Bu rabıtayı devlet varidatı ile masraflarının iktisat bün
yesine tesirinde mütaakıp takibetmek kabildir. 

Varidat, vergi yolu ile millî gelirden bir nispet dâhilinde alınıp devlete intikal ettirilen paradır. 
Fakat verginin fertlere tesiri başka başkadır. Vergi mevzuu olarak alman eşya ve hizmet gibi şey 
(objet) i talebi ne kadar elâstiki olursa verginin tahmil sıkleti o kadar fazla satıcının üzerine 
yüklenir. Aksine olarak da vergi mevzuu olan şeyin arzı ne kadar elâstiki olursa verginin ağırlığı 
da o kadar fazla alıcıya yükleniyor. 

Verginin alıcı ve satıcıya bu tesiri yanında, müstahsıla tesiri de büyüktür. Vergi öyle olmalıdır 
ki, 1 - İstihsali durdurmasın 2 - Tasarrufa mâni olmasın 3 - Müstahsıla mâkûl kâr payı bırakmak 
suretiyle önün yaratma şevki zedelenmesin, muhafaza olunsun, hattâ artsın 4 - İstihsal vasıtalarının 
bölünüp dağılmasına sebebolmasm (bizdeki İmalât Muamele Vergisi gibi). 

Nihayet devletin bu şartları göz önünde tutarak takibedeeeği vergi usulü yanında, hak gibi 
müstesna zamanlarda masraflarını iradeyle ayarliyamaymca başvurduğu başka bir varidat temini 
usulü vardır. Onun da adına, derecesine göre hafif, orta ve şiddetli enflâsyon denmektedir. Mev
zuun esası şudur : Devlet (Bankınot Matbaası) nı, iktisadi bir teknik icabolmadan ve Merkez Ban
kasının katî hükümleri dışına çıkarak iktisat dışı bir sebeple, emrine alır, calibi dikkat - substans-
yel - miktarlara varan kâğıt paraları serbestçe basar ve bunları kendine intikal ettirirse enflâsyon
dan bahsedilebilir. Bu da devlete ayrıca bir varidat olmaktadır. 

Görülüyor ki, devletin varidat temini, takibedilen muhtelif usullere göre çeşitli iktisadi tesir
leri intacetmektedir. Biz burada varidatın bu birkaç hususiyetine temasla iktifa ederek üzerinde 
durmak istediğimiz devlet sarfiyatına geçeceğiz. 

Bütçe ve istihsal : 

Devlet sarfiyatının millî istihsale yararlığını temin etmek başlıca kaygılarımızdandır. Devlet 
sarfiyatı mevcut millî istihsale hizmet etmelidir. Âmme masrafları en uygun sahalara dağıtıldıkça 
ferdin verimliliği, ve tasarruf imkânları artar. Son bütçelerimizin masraf fasıllarında bu gayenin 
gözden uzak tutulmadığı görülmektedir. İlâve edelim ki, halk, Devlet sarfiyatının yalnız bir seneye 
mahsus olarak kendine yararlığını görmekle iktifa etmez, gelecek yıllarda da kendi lehine sarfiyat 
yapılacağı hakkında bir kanaat beslemek ister'. Rakamlarını aşağıda göreceğimiz gibi, Devlet 
masrafları içinde ehemmiyetli yekûnlar tutan yatırım masrafları ve bunların hiçbir surette durak-
lamıyacağı hakkında verilen resmî teminat ferahlık vermektedir. 

Yukardan beri arz olunan bütçe ile millî istihsal arasındaki bağlılık münasebetiyle, 1955 ve 1956 
masraf bütçelerini iki yönden mütalâada isabet vardır. Bunlardan biri, son yıllardaki istihsal 
sahasının, bâzı arızi ve geçici olmasını temenni ettiğimiz daralmalar müstesna, umumiyetle geniş
lemesi ve bu temayülü muhafaza etmesidir. Bu suretle millî istihsal kapasitesinin gittikçe yayı
lan bir şekilde seferber olması imkânı hâsıl olmaktadır. İkinci nokta da her memlekette olduğu gibi 
memleketimizde de esaslı bir kalkınma miyarı olan (adam başına - bir senede - istihsal) müş'ire-
sinin artmasıdır. 

İş sahasının genişlediği ziraat ve sanayide şu surette görülüyor -

Ziraatte : 1946 - 1950 yıllarında hububat ekiliş sahası vasati 7,7 milyon, bütün zirai ekiliş sahası 
8,8 milyon hektar olduğu halde, 1955 te hububat sahası 12,8 milyon hektara (% 56,2 artış) ve bü
tün ziraat sahası 13,7 milyon hektara (% 55,3 artış) çıkmıştır, 
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Sanayide 1948 - 1955 istihsal artışlarını imalât ve gıda sanayiini ve madenleri 

üzere hazırlanan umumi endekste görmekteyiz : 
ihtiva etmek 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
'951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Genel endeks 

100 
113,5 
114,7 
118,4 
133,1 
148,8 
157,1 
177,0 

Yukarıki artışlarda hükümetin yatırım siyasetinin büyük dahlü tesiri olduğu aşikârdır. Topye-
kûn yatırımların umumi muvazene cari masrafları içindeki artış nispetleri aşağıda gösterilmiştir : 

Seneler 

1.950 
195J 
1952 
1953 
1954 
1.955 
1956 

U m u m i muvazene 
cari masraflar 

1 226 218 294 
1 269 554 405 
1 375 741 765 
1 566 257 419 
I 693 338 876 
2 063 368 337 
2 349 977 095 

U m u m i muvazene 
^ yatırımlar 

260 990 269 
310 204 332 
375 183 636 
561 ^49 317 
595 136 124 
877 358 941 
900 879 445 

Nispet 
% 

% 21 
% 26 
% 27 
% 35 
% 35 
% 42 
% 38 

Yukarda gösterilen umumi muvazene masraflarına giren yatırımlar, istihsal ve yaratma kuvve
tini artırmaya yarıyan sanayi, ziraati, münakale, su işleri gibi sahalara serpilen (dinamik) masraf
lardır. Memleketin tekmil iş sahaları bu sayede genişlemektedir. Devlet masraflarının istihsale 
tesirini ikinci yönden de mütalâa etmek için (adam başına - bir senede - istihsal) müş'iresini sene
den seneye aldığı seyre bakmak lâzımdır. Bu da millî gelirde görünür. Nüfus başına millî gelirin 
yükselişi istatistik Umum Müdürlüğünün neşriyatına nazaran şu artış seyrini kaydediyor : 

„ Adam başına senede millî gelir artıcı : 

(Cari) fiyatlara göre J948 (sabit) fiyatlarına göre 

1948 
1949 
1950 
195.1 
1.952 
1953 -
L954 -
1955 -

502 
- 453 
- 496 
- 570 
- 640 
738 
711 

lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

502 
438 
496 
556 
588 

. 635 
559 

lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yukarda görüldüğü gibi artış ister (cari fiyatlarla) hesabedilsin, isterse 1948 fiyatları (sabit) 
tutularak bulunsun : İki halde de nüfus başına gelir artışı mevcuttur. Yalnız 1954 te bir istisnai 
vaziyet görülüyor. Nüfusun yıldan yıla muntazaman 620 - 650 bin artması karşısında, bu 1954 is
tisna vaziyetini zirai rekolte ile irtibatlandırmak icabeder. 

Filhakika 1953 te 14,3 milyon tona çıkan hububat istihsali, 1964 iklim şartları dolayısiyle 
birdenbire 9,6 milyon tona düşmüştür. Fakat tnkibeden 1955 yılında yine yükselerek 13,0 milyon 
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tonu bulmuştur. Memleket için ehemmiyetli bir istihsal sahası olan bakliyat için de aynı şey söy
lenebilir. 

Son 1955 yılının millî irat hesabı yukarıki cetvelde yoktur. Fakat derhal söyliyebiliriz. Muvak
kat hesaplar 1955 senesi için millî hâsıla olarak 18 milyar 481 milyon rakamını vermektedir. 1954 
ün tekmil millî hâsılası 16 milyar 673 milyon bulunuyordu. Katî hesap çıkınca 1955 in adam 
başına senelik iradı bulunacaktır ki, yükselme muhakkaktır. 

Devletin yalnız maddi kalkınma adı verilen (maddi sermaye artışı) için yatırımlar yapması 
ile iş bitmiyor, Devlet buna muvazi olarak (mânevi sermaye) yaratmıya müteveccih maarif ya
tırımları yapmaya da mecburdur. Zira, milletlerin maddi sermayeleri olan fabrikalar, binalar, 
barajlar ve yolları bip fena talihle hâk ile yeksan olsa dahi, beşerî ve mânevi sermayeye sahip mil
letler bunların yenilerini çok kısa zamanda yapabiliyorlar ve eski refah seviyelerini bulabiliyorlar. 
İkinci Harbin sonunda buna, türlü misaller gördük. Bu sebepten her iki sahaya yaptığımız yatırım
ları karşılaştırmakta fayda görmekteyiz. 

Mânevi kalkınmaya yapılan maarif sarfiyatı: 

Miktar (1950 = 100) Yüzde 

1956 494 037 491 Lira % 251 
1955 429 973 345 » % 218 
1950 197 0G7 005 » % 100 

Maddi kalkınmaya yapılan Devlet sarfiyatı: 

(Sanayi, madencilik, elektrik, ziraat, münakalât, nafıa) 

Miktar (1950 = 100) Yüzde 

1956 942 182 419 Lira % 293 
1955 867 354 483 » % 270 
1950 321 523 908 » % 100 

Şu mukayeseye göre kalkınmamızın maddi ve mânevi sahalardaki yükselişleri muvazi tempoda 
değildir, olması her halde tercih olunur. 

B) Maliye Vekâleti Bütçesi 

1 - 1955 Bütçe tatbikatı 

Bütçe sarfiyat tatbikatını esas olan prensipler Muhasebei Umumiye Kanununun 45 ve devamı 
maddelerinde tasrih edilmiştir. Devlet hizmetlerinin müstelzim olduğu masarifin her sene bütçesine 
vaz'olunan tahsisat ile tâyin edileceği ve ifası bir kanun ile emrolunan hizmet karşılığını behemahâl 
senesi bütçesine ithali lâzımgeldiği ve yine kanunda musarrahtır. 

Geçen 1955 yılı bütçesi ile Muvazenei Umumiye dâhil daireler için kabul olunan (2 940 720 278) 
lira tutarındaki tahsisattan (2 063 368 337) liranın cari masraflara (837 358 941) liranın ise yatı
rımlara muhassas bulunduğu malûmdur. 

1955 yılma kadar ek ödenek alınmak veya kanuni aktarmalarda bulunmak suretiyle bu rakamlar 
üzerinde her hangi bir değişilikte bulunulmamış olması dikkati calip ve kayda değer görülmüştür. 
Yalnız 1955 yılında aktarma suretiyle (15 638 314) lira alınmıştır ki, bunun da sebebi ikramiyeler ve 
fazla vergi iadeleridir. 

Bu halin gerçek izahını şurada aramalıdır : Vergi tahsilatında yıldan yıla artma vardır. Fil
hakika gerek vasıtasız ve gerek vasıtalı vergilerde 1951 den beri tesbit olunan artışlar yıldan yıla 
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asgari % 7,7 ve âzami % 34,5 nispetlerinde fazlalık göstermiştir. Nitekim aşağıda arz olunan muka
yeseli cetvel bu artışları göstermektedir : 

9 aylık tahsilat hesabatma göre vergilerde artış: 

Bir evvelki yıla nazaran artış 
Vasıtalı ve vasıtasız Vasıtasız vergi- Vasıtalı vergi-

vergiler yekûnu lerde % nispeti lerde % nispeti 

1951 871,4 Milyon lira — — 
1952 1 119,2 > > 30,92 27,32 
1953 1 277,7 » » 22,25 10,43 
1954 1 491,9 > » 34,50 7,72 

1955 1734,6 > > 19,34 14,31 

Harb sonundan 1954 e kadar geçen seneler zarfında yukarda bahsi geçen ek ödenek, olağan
üstü ödenek ve aktarmalara ve nispetlerde müracaat olunduğu da aşağıdaki tabloda görülmekte
dir. (Bu tabloda mukayeseyi temin için 1949 yılının 14 aylık olması itibariyle o yılın rakamlan 
vaz'olunmamıştır.) 

1955 nihai neticeleri alınmamış olmakla beraber, o senede de vergi iadesi, mahkeme hardan 
gibi kanuni birkaç aktarmadan başka tadillerin yapılmadığı öğrenilmiştir. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Bütçe Ödeneği 

990 572 884 
1 136 215 530 
1 243 551 197 
1 487 208 563 
1 579 758 737 
1 750 925 401 
2 127 506 736 
2 288 475 000 

Ek ödenek 

64 805 877 
175 025 329 
122 661 953 
12 421 902 

980 000 
80 000 000 
17 500 000 
22 000 000 

Olağanüstü 
ödenek 

16 274 778 
2 385 750 
4 793 000 
4 652 463 

— 
18 929 616 

— 
— 

Aktannalar 

113 331 656 
56 103 309 
70 675 300 
31 979 816 
17 139 415 
19 485 679 
32 364 835 
20 070 558 

Yekûn 

194 412 311 
233 514 388 
198 130 253 
49 054 181 
18 119 415 
118 415 295 
49 864 835 
42 070 558 

Bütçe 
ödeneğine 
nispeti 

19,62 
20,54 
15,92 
3,29 
1,15 
6,76 
2,34 
1,84 

Yukanki cetvelin tetkikinden anlaşılacağı gibi evvelki senelere ait bütçelerde, değişiklik nispet
leri hayli yüksek bulunmaktadır. Fakat son yıllar da nispet en fazla % 6,76 da kalmıştır. 

Gelecek senelerde, her türlü bütçe tashihlerinin bertaraf edilmesine müteveccih başlıyan bu iyi 
çığırda devam olunması temenni olunur. 

II - 1956 Bütçesi : 

Maliye Vekâletinin 1956 masraf bütçesi 1955 ten 31 540 091 lira fazlasiyie 798 931 880 liradır, 
Geçen yıl ile bu yıl arasında 31 540 091 liralık bir artış farkı vardın 

Bu farkın hangi yeni ihtiyaçlardan doğduğu tetkik edilmiş ve üzerlerinde durularak bunların 
umumi inkişafımızın zarureti olduğu anlaşılmıştır. 

İki bütçe yılı arasındaki değişmenin neden ibaret olduğu umumi olarak şu şekilde gösterilebilir : 



Maliyle Vekâletinin 1956 yılı Bütçesi 

A/l — Cari masraflar 

Vekâlet hizmetleri karşılığı 
Mülhak bütçelere yapılan yardımlarla diğer kanuni yardımlar 
Sosyal yardımlar 

205 — 

Lira 

98 800 985 
120 773 558 

2 575 000 

A/2 — Yatırımlar 

Maliye Vekâleti yatırımları 
Mülhak bütçeler yatırımları ve diğer kanuni yatırımlar 

1955 yılı ile mukayese 
A/l A/2 

A/l yekûnu 222 149 543 

10 237 500 
566 544 837 

A/2 yekûnu 576 782 337 

Yekûn 

1956 
1955 

Fazlası 

222 149 543 576 782 337 798 931 880 
196 964 002 570 427 787 767 391 789 

v L_ 
6 354 550 31 540 091 25 185 541 

Aşağıda, Maliye Vekâletinin 1956 yılı için derpiş ettiği bütçenin üç büyük sarf mahallinden 
(hizmetler), (yardımlar) ve (yatırımlar) a taallûk eden miktarları, geçen 1955 yılı bütçesi ile mu
kayeseli olarak aradaki farklariyle beraber fazlalık ve eksiklik toplu bir halde gösterilmiştir. 

Büyük sarfiyat kategorilerine göre iki sene arasındaki farklar 

Farklar 

I - Hizmetlere mütaallik sar
fiyat 
II - Yardımlara mütaallik sar
fiyat 
III - Yatırımlara mütaallik 
sarfiyat 

1955 ve 1956 yekûnları 

1955 

92 501 973 

104 462 029 

570 427 787 

767 391 789 

1956 

98 800 985 

123 348 558 

576 782 337 

798 931 880 

93 246 449 -f 
61 706 358 — 

Fazla 
Lira 

13 329 211 

20 923 063 

58 994 175 

93 246 449 

Eksik 
Lira 

7 030 199 

2 036 534 

52 639 625 

61 706 358 

Nihai-fark 31540 091 +• 
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Büyük toplamları ile yukarda görülen bu faalalîk ve eksiltmelerin 'madde madde nelerden iba

ret olduğu aşağıda tafsilen gösterilmiştir. 

Ancak, bu tafsilâta girmeden önce 1956 Maliye Bütçesinin kısa bir tahlilini yapmak isteriz. Yu
karda, üç kategoride toplanan 798 931 880 liralık Maliye sarfiyatının ikinci ve üçüncü kategorile
ri (yardım), (yatırım) lara taallûk etmektedir. Bunlar usullerine ve kanunlarına göre ifa edil
mektedir. Bu sebepten, maliye hizmetlerine taallûk eden 98 800 985 lira masrafın tetkik ve tah
liline ayrıca lüzum görülmüş, bu hususlardaki mütalâamız aşağıya naklolunmuştur. 

IH - 1956 malî idare masraflarının tetkik ve tahlili (A/l) 

Maliye Vekâletinin hizmetlere mütaallik sarfiyat yekûnu 98 800 985 liradır. Bu meblâğ: 

1. Personel masraflarından, 

2. Yönetim masraflarından, 

3. Daire hizmetlerine ait masraflardan, 

4. Geçen ve geçmiş yıllara ait borçlardan, 

Terekkübetmektedir. 

Aynı hizmet ve faaliyet grupu için 1955 yılı bütçesiyle 92 501 973 lira tahsisat verilmiş idi Şu 
halde 1956 teklifinde 1955 yılma nazaran 6 299 012 liralık bir fazlalık görülmektedir. 

Bu fazlalığın en büyük kısmı memurlara ilâveten verilecek olan ve miktarı 6 407 557 liraya ba
liğ olan iki maaş tutarındaki tahsisattan ileri gelmektedir. Bu miktar tahsisat 1956 yılı teklifinden 
tenzil edildiği takdirde: 

1955 yılında 1956 yılı için 
verilen tahsisat teklif olunan tahsisat 

98 800 985 
6 407 554 

92 501 973 92 393 431 

neticesine varılır ki, bu da. 1956 yılı teklifinde, 1955 yılma nazaran dikkate değer bir artışın mev-
cudolmadığmı göstermektedir. 

Diğer taraftan, malî idare faaliyet ve hizmetleri için istenilen muhtelif senelere ait tahsisatla
rın tam olarak kabili mukayese bir hale getirilebilmesi için, bunlarda müşterek olmıyan kalemle
rin izalesi gerekir. Sarih ve sahih bir mukayese maksadiyle bu yolda bir ameliyeye girişildiği 
takdirde, evvelki bütçe yıllarında tahsisat tekliflerinde bulunulmadığı halde, 1956 da Maliye Büt
çesinin daire hizmetlerinin sonunda iki kalemde şu tahsisat istenmektedir: 

n) Van Gölü İşletmesinin zararları olup Denizcilik Bankasına ödenecek olan; 2 287 650 

b) Petrol Anonim Ortaklığının Hazinece taahhüdedilen (B) grupu hisseleri
nin % 50 sinden henüz ödenmiyen kısmına taallûk eden 434 482 

Yekûn 2 722 132 

Tam ve mukayese için bu kalemleri bertaraf etmek icabeder. Kaldı ki, bu kalemlerin malî idare 
faaliyet ve hizmetleriyle alâkası ve cari masraf bütçesinde yer alıp almıyacağmm münakaşası da 
kabil olduğuna yukardaki umumi mülâhazalara da temas olunmuştu. 

Bu kalemlerden birincisi; 3025 sayılı Kanunla 1936 yılında tesis edilen Van Gölü işletmesinin, 
işletme faaliyetinden mütevellit olup kanunun 11 nci maddesi gereğince her yıl îkti&at Vekâleti büt-
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çeşme konulacak tahsisat üe kapatılması icabeden zararlarıdır. 1936 yılından beri ödenmîyen ve 1951 
malî yılı sonuna kadar tahakkuk edip yekûnu 4 575 299 liraya baliğ olan bu zarar, İşletmenin De
nizcilik Bankasına devrine mütaallik 5842 sayılı Kanunla bankaya devredilmiş olduğundan bankaca 
Hazineden talebedilmiş ve Maliye Vekâleti de bu zararları iki müsavi taksitte ödemeyi kararlaştır
mıştır. Birinci taksite tekabül eden 2 287 650 lira, 1956 bütçe teklifinde yer almıştır. İkinci kalem; 
6327 sayılı Kanunla teşekkül eden Petrol Anonim Ortaklığı hisse senetlerinde, kanunun 4 ncü mad
desi gereğince Hazînece taahhüdolunan ve tutarı 10 750 000 lira bulunan (B) grupu hisse senet
leri için Hazinece yapılacak tediyeye taallûk etmektedir. Petrol İdare Meclisi tarafından Hazine ta
ahhüdüne aidolup evvelce yarıdan eksik verilen 4,9 milyonluk tediyatın, taahhüdün % 50 sine iblâ
ğı karar altına alındığından bu hususu teminen bütçeye 434 482 lira tahsisat konulmuştur. 

Devlet bilançosunun aktifinde yer alması iktiza eden bu hisse senetlerinin cari bütçe ile sarih bir 
alâkası görülmediğinden buna ait tahsisatın. (A/2) cetveline konulması muvafık olur. 

Evvelki yıl bütçelerinde mevcudolmıyan bu iki kaleme ait 2 722 132 liralık tahsisat ile 1956 yı
lında memurlara ilâveten ödenecek olan 6 407 554, liralık tahsisatın yekûnu olan 9 129 686 liranın 
tenzili suretiyle tam ve esaslı bir mukayeseyi gösteren aşağıdaki tablonun tetkiki; artan hizmet ve 
faaliyete rağmen, Malî İdarenin tutumluluk derecesini gösterebilir. 

1955 yılı 1956 yılı 
tahsisatı teklifi 

98 800 985 
9 129 686 

89 671 299 

Bu haklı mukayese tashihi yapıldıktan sonra iki sene arasındaki fark hakikata daha uygun ola
rak meydana çıkmaktadır. 

Yukarıki kısa izahattan sonra masraf nevilerine geçiyoruz : 

1. Personel masraf lav t : 

1956 yılı bütçesiyle malî idare için teklif olunan 98 800 985 lira tahsisatın en mühim ve en bü
yük kalemi, merkez ve vilâyetlerin memur aylıkları ile hizmetli ücretlerini teşkil eden ve yekûnu 
54 324 185 liraya baliğ olan tahsisattır. Bu tahsisat : 

Aded Yekûn 

I 573 
9 313 10 S8(i 

586 
1 840 2 426 

Yekûn 13 312 

Aded fiilî kadroya taallûk etmektedir. 

Malî idaredeki bu memur sayısının, devletin tekmil memur sayısına nispeti % 8 dir. (Devlet 
memurları sayısı : 164 400) 

Bu hususta daha etraflı bir fikir edinilmek üzere, 1954 yılından itibaren Malî İdarenin perso« 
nel sayısında, masraflarında ve bir personele isabet eden masraf miktarında kaydedilen artışlar 

92 501 973 

Merkez memurları 
Vilâyet nlemurları 

Merkez hizmetlileri 
Vilâyet hizmetlileri 
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ile bu idaredeki personel masraflarının devlet gelirine nispetini gösteren aşağıdaki tablo tanzim 
edilmiştir : 

Personel masrafları ve nispetleri 

1954 yılı 1955 yılı 1956 yılı 

(•) 32,3 
13 121 
2 185 

0,015 

2 664 

(*) 46,6 
13 248 
2 789 

0,0162 

3 517 

(•) 54,3 
13 312 
3 250 

0,016 

4 080 

Malî idare personel masrafları (Milyon T. L.) : 
Malî idare personel sayısı : 
Devlet gelirleri (Milyar T. L.) : 
Malî idare masraflarını (personel) devlet ge

lirlerine nispeti : 
Malî idarede bir personele isabet eden malî 

idare masrafı (ortalama yıllık ücret T. L.) : 

Memleketimizin malî idaresindeki personel sayısının bâzı ecnebi memleketlerle mukayesesini 
temin için (Birleşik Amerika) ve (Federal Almanya) bütçelerinden çıkarılan malûmata istinaden 
aşağıdaki cetveller hazırlanmıştır. 

Bu cetvellerin tanzimi, sırf memur sayısı ile malî idare masraflarına ait maliyet mukayesesine 
matuftur. Ancak, yapılacak böyle bir mukayesed3 bâzı noktaların gözden uzak tutulmaması lâzım
dır. Amerika malî idaresinde personel sayısı olarak tesbit edilen rakam, Federal Devlete aittir. 
Federe devletler, malî mevzulara mütaallik faaliyetlerinde bir serbestiye sahip bulunmakta ve haiz 
oldukları bu serbestiye dayanarak malî faaliyetlerini, ihtiyaçlarına göre tanzim etmektedirler. Bu 
itibarla momlcketimizdeki malî idare hizmet ve faaliyetlerinde vazifeli personel adedinin, Amerika 
Federal Devlet Malî İdaresine ait personel sayısı ile mukayesesinde bu hususun ve bundan başka 
da bu memleketin malî idaresindeki faaliyetlerde makina ve bankaların mühim rolünün gözden 
uzak tutulmaması icabeder. Federal Almanya'nın durumu da buna müşabihtir. 

Birleşik Amerika 

Malî idare masrafları (personel) milyon dolar : 
Malî idarede personel sayısı : 
Devlet gelirleri milyar dolar 
Malî idare masraflarının (personel)*devlet ge

lirlerine nispeti : 
Malî idarede bir personele isabet eden malî 

idare masrafı (ortalama yıllık ücret dolar) 

1952 1953 1954 

438 
71 931 
62 128 

0,007 

6 089 

446 
71 088 
68 088 

0,006 

6 273 

467 
72 051 
68 665 

0,007 

6 481 

(*) Personel masraflarının artan bir hal alması; memurlara verilen üç maaş tutarındaki tahsisa
tın 1954 yılı bütçesinde mevcudolmamasından, 1955 e nazaran 1956 yılındaki artış da 1956 yılında 
verilecek tahsisatın beş maaşa iblâğ edilmesinden ileri gelmektedir. 
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Federal Almanya 

1952 1958 1954 1955 

Malî idare masrafı (personel) milyon mark 
(D. M.) 

Malî idarede personel sayısı 
Devlet gelirleri milyar mark (D. M.) : 
Malî idare masrafının gelire nispeti 
Malî idarede bir personele isabet eden masraf 

(ortalama yıllık ücret mark) (D. M.) : 

284 
43 054 
20 767 
0,014 

288 
42 448 
24 615 
0,012 

290 
42 389 
25 153 
0,012 

289 
42 749 
26 621 
0,011 

6 596 6 875 6 841 6 762 

Şu cetvellerden çıkan esaslı mânalardan biri, memleketimizde Maliye personel masrafının Dev
let gelirlerinde aldığı nispet (binde 16) Amerika'daki nispete göre (binde 7) yarı yarıya gibidir. 
Almanya'ya nazaran da çok gayrimüsait bir durum görülmektedir. 

Personel kadrolarında 1955 yılına nazaran artış miktarı ve sebepleri : 

Maaşlı kadrolarda (L cetveli) : 

1956 yılı teklifinin merkez ve vilâyet maaşlı kadroları adedinde aşağıda tafsilen beyan edilece
ği veçhile 1955 yılma nazaran 30 eded bir fazlalık bulunmaktadır., 1955 yılı (L) cetvelinden çıkarı
lan bu kadrolardan 20 adedi hesap uzmanlarına,, 6 adedi tekrar açılan Maliye Okulunun öğret
men kadrolarına ve 4 adedi de Muhakemat Müdürlüğü ve avukat kadrolarına aittir. (Mucip sebep
leri aşağıda I I I ncü bölümdedir.) 

Hizmetli kadrolarında (D cetveli) : 

Malî idarenin Merkez ve vilâyet hizmetli kadrolarında 1955 yılına nazaran 1956 teklifinde 34 
aded bir artış bulunmaktadır. Bu artış kaloriferci, elektrikçi, telefoncu, teknisiyen gibi eleman
larla Devlet muhasebesinin mekanizasyonunda çalışan mekanograf ve tasnifçiler adedinin mevcut 
makine adedine çıkarılmasından ve açıldığına yukarda işaret olunan Maliye Okulunun müstahdemi
ni ile artırılan dâva takip memurluğu kadrolarmdan neşet etmektedir. 

D cetvelinde unvanlariyle ücret miktarları yazılı Merkez ve vilâyetler ücretli kadrolarının sene
lik tahsisat tutarlariyle adedinin 1955 yılı (D) cetveliyle mukayesesi aşağıda yapılmıştır. 

1955 yılı (D) cetveli 
Senelik tahsisat 

Aded Miktarı 

1956 yılı (D) cetveli 
Senelik tahsisat 

Aded Miktarı 

2 392 3 718 200 2 426 4 543 500 
Yukarda ihdas olunduğuna işaret olunan 34 aded kadro ile bunlara ait tahsisat tutarı, 1956 yılı 

teklifinden tenzil edildiği takdirde iki yıla ait tahsisat tutarları arasındaki fark 1956 yılında yapıl
ması teklif edilen ücret artışlarının hakiki miktarını gösterir. 

1955 yılı (D) cetveli 
Tahsisatın 

Aded seneliği 

1956 yılı (D) cetveli 
Tahsisatın 

Aded seneliği Fark 

2 392 3 718 200 2 426 
34 

4 543 500 
98 100 

4 445 400 727 200 
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Aşağıdaki cetvel 1956 teklifinin 1955 yılı ile mukayesesini ve ana grupları itibariyle hangi gö

revlerin kadrolarında ücret artışları yapıldığını göstermektedir. 

Unvan Aded Ücret Aded Ücret îhdas izahat 

Daktilo, bekçi, hademe 

Memur, daktilo, işçi, bekçi, dağıtıcı 
hademe 

Memur, daktilo, usta, işçi. bekçi, 
hademe 

Doktor, hastabakıcı, laborant, me
mur, mekanograf, daktilo, dağıtıcı, 
kaloriferci, makinist, usta 
Memur, mekanograf, daktilo, usta, 
dağıtıcı 

Memur, hastabakıcı, mekanograf, 
daktilo, laborant, kaloriferci, usta, 
şoför 
Memur, mekanograf, daktilo, usta, 
elektrikçi, kaloriferci, şoför 
Memur, mekanograf, daktilo, tele
foncu, elektrikçi, makinist, usta, 
şoför 
Memur, tabilâtörcü, mekanograf, 
daktilo, teknisiyen, makinist, elek
trikçi, kaloriferci, usta 

Memur, mekanograf, lisan bilen 
daktilo, teknisiyen, usta 

Memur, atelye şefi, teknisiyen 
Yüksek tahsilli memur, heykeltras, 
atelye şefi, lisan bilen daktilo, malî 
müşavirlik müstahdemini 

Delegelik, mahallî kâtibi, teknisi
yen 

841 

542 

75 

100 888 

184 125 481 

[00 

125 

172 150 165 

76 175 196 

150 

175 

:î40 

44 

109 

200 

225 

250 

242 

219 

91 

200 

225 

250 

300 90 300 

350 

400 

475 

19 

15 

10 

350 

400 

475 

-- 75 liralık daktilolar 125 liraya 
çıkarılmıştır. 

6 adedi okul için ihdas olup mü
tebakisi 75 liralık personelin 
100 liraya çıkarılmasındandır. 

7 adedi okul için ihdastır. Mü
tebakisi 75 liralık daktiloların 
125 liraya ve. 100 liralık müs
tahdemden bir kısmının 125 li
raya çıkar ı İm asm< 1 an. 

4 adedi okul için ihdastır. 

1 adedi okul için ihdastır. Mü
tebakisi ücret artışıdır. 

3 adedi okul için ihdastır. 

Üeret artışlarından. 

2 adedi okul için ihdastır. 

3 adedi ihdas olup mekanograf 
ve aşçıbaşı kadrolarına aittir. 
Mütebakisinden 37 adedi 250 
den 300 liraya çıkarılan dakti
lolardır. 

6 adedi mekanograf ve lisan bi
len daktilo olup ihdas. 

2 îhdas : Kalorifer, telefoncu. 

1 adedi ihdas edilen teknisiyen 
kadrosudur. 

500 500 
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Unvan Aded Ücret Aded Ücret ihdas İzahat 

Yüksek tahsilli memur, fen memu
ru, lisan bilen daktilo 3 550 4 550 1 aded fazlalık millî emlâk tes-

bit işlerinde kullanılmak üzere 
ihdas edilen fen memurluğu
dur. 

Makine dairesi şefi, yüksek tahsilli 
memur, lisan bilen daktilo 3 625 3 625 
Malî müşavirlik steno daktilo 1 750 1 750 — 

2 392 2 426 34 

1955 yılı (D) cetveline nazaran 1956 teklifinde yapılan ücret artışlarının senelik yekûnu, yu
karda da işaret edildiği gibi 727 200 liradır. 

Bu miktar artışın hangi görevlerde husule geldiği ana gurupları itibariyle aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir : 

Senelik tah-
G u r u p l a r sisat tutarı 

841 aded hademe, bekçi ve daktilo kadrolarının ücret artışları 
450 aded daktilo kadrolarında yapılan ücret artışları 
Asgari ücreti 100 lira olan dâva takip memurlarının ücret artışları 
Usta, teknisiyen, kaloriferci, elektrikçi, makanist, işçi sınıfının ücret artışı 

Yekûn 727 200 

Artışın mucip sebepleri : 

Verilen malûmata göre birçok vilâyet ve kazalarda asli vazifesine ilâveten geceleri mal daire
sinde kasanın muhafızlığını da yapan hademeler ve görevleri hakikaten ağır olan bekçilere ait 
ücret artışları bir zaruretin ifadesidir. 

Maliye Vekâleti merkez ve taşra teşkilâtında 75 liradan başlayıp 250 lirada nihayet bulan 
daktilo kadroları ile malî muamelâtın matlup olan süratte tedvirine imkân bulunamamaktadır. 
Bu itibarla merkez ve vilâyetlerin daktilo kadrolarından 450 adedinin asgari had olan 75 ve 100 
liralıklarının 125 liraya ve âzami had bulunan 250 liralık kadrolardan da 37 adedinin 300 liraya 
çıkarılması tetkika değer görülür. 

Hizmetli kadrolarında yapılan ücret bakiyesi olan 138 680 liralık tahsisatın mühim bir kısmı 
da; usta, kaloriferci, elektrikçi, telefoncu, teknisiyen ve sanatkâr sınıfına taallûk etmektedir. 
Devlete ait menkul ve kayrimenkul malların kullanılmasına, tamir ve bakımına memur olan bu 
sınıfın ehil kimselerden olması, devlet mallarının ziyaa uğramaması ve kıymetlerinin muhafazası 
için lüzumlu görülmektedir. Netice olarak diğer vekâletlere emsal olmak endişesiyle (D) cetve
linde ücret tezyidine gitmekten çekinen Maliye Vekâleti, esasen dar ve kifayetsiz olan ücretli 
kadrolarında gün geçtikçe çoğalan açıkları kapatamıyacak bir vaziyete düşmektedir. 

402 240 
148 200 
38 080 
138 680 
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Başka haklar (Çocuk zammı, emekli ve saire); 

Personel masrafları kısmında ayrı bir bölüm olarak mütalâa olunan ve memurlara aylık istih
kakları ile birlikte veya ayrı olarak ödenen ve kanunlarında miktar ve nispetleri tâyin edilmiş bu
lunan paraya ait 1956 bütçesiyle teklif olunan tahsisat 1955 yılı bütçesine nazaran 608 889 lira 
bir fazlalık arz etmektedir. Bu fazlalık şu kalemlerden teşekkül etmektedir : 

Tahsisatın nev'i 1955 1956 Fazlalık Sebebi 

Çocuk zammı 2 050 000 2 075 000 25 000 Artıştan mütevellit 
Emekli" Sandığına yapı
lacak ödemeler 2 049 268 2 108 157 58 000 » » 
4910 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek kasa 
tazminatı 285 500 785 500 500 000 Maliye teşkilâtında 745 aded vezne

dar vardır. 1955 tahsisatı kâfi gel
mediğinden 300 bin liraya iblâğ olun
muştur. Vasati olarak her veznedara 
ayda 33 lira isabet etmektedir. 
Teklif edilen 500 bin liralık fazlalı
ğın 400 bin lirası, defterdarlık, mu
hasebe, malmüdürlüğü ve muhasiplik 
görevlerinde bulunan 780 memura 
vasati olarak ayda 37,5 olarak veri
lecek kasa tazminatının karşılığıdır. 

Makine servisinde mesai 
saati dışında çalışan 
personele verilecek üc
ret '• — 25 000 25 000 Bu serviste 48 makine vardır. Alı

nacak 3 aded makine ile 51 olacak
tır. Vasati olarak her birine 35 lira 
verilecektir. 

608 889 

Kasa tazminatı olarak bütçeye ilâveten konulan tahsisat, 4910 sayılı Maliye Teşkilât Kanunundaki 
«Maliye Vekâleti kuruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcılariyle kıymet muhafızlarına aylık 
tutarlarının 0,15 inden 25 ine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir» hükmüne istinadetmektedir. 
Vekâlet bugüne kadar bu hükmü sadece veznedarlar ve muavinleri hakkında tatbik etmiş, kıymet 
muhafızlarına teşmil etmemiştir. Halbuki Muhasebei Umumiye Kanununda muhasip «varidatı tahsil 
nukut ve ayniyatı muhafaza, masrafını istihkak sahiplerine tediye ve teslim...» eder şeklinde tarif 
olunmuş mesuliyetleri ise «her nakit muhasibinin muayyen bir veznesi bulunur», «muhasipler her 
ne nam ile olursa olsun kendilerine tevdi olunan nukut ve ayniyatı buralarda muhafazaya mecbur 
ve ziyamdan mesuldür,» şeklinde tesbit olunmuştur. Bu hükümler muvacehesinde kasa, pul ve kıy
metli evrak ambarının mütesellimi ve muhafızı bulunan muhasiplerin ve vilâyetlerde pul ve kıymetli 
evrak ambarının veznedar ve muhasiple müşterek muhafızı olan defterdarların kasa tazminatların
dan istifade etmemeleri, çeşitli ve ağır vazifeler tahmil edilmiş olan ve bu vazifelerin ifasında düş
tükleri hatalardan mesul ve zâmin olan bu personelin ısrarla talebettikleri bu haklarının verilmesi su
retiyle mağduriyetten kurtarılmaları, isabetli bir karar olarak mütalâa edilmektedir. 



Devlet varidat ve masraflarına ait milyarlar hesabını, mahsup müddetinin hitamından üç ay sonra, 
çıkarabilmek muhakkak ki, fazla mesaiye ihtiyaç gösterir. Bankalarla iktisadi Devlet Teşekküllerin-
deki tatbikat da bu merkezdedir. 

Yapılan iş ile ve sarfedilen emekle kabili mukayese olmıyan bu cüzi tahsisat, bu verimli mesaiyi 
teşvik edecek ve bu servisteki delgi, tasnif, muhasebe makinelerinde çalışan ve titizlikle yetiştirilmiş 
olan personelin diğer teşekkül ve müesseselere kaymasına da mâni olacaktır. 

1951 yılında Devlet muhasebesi sistem ve tekniğinde yapılan reform, bir tecrübe devresinden 
sonra, bugün memnuniyet verici neticeler vermeye başlamıştır. Bu sayede bütçe tekliflerine ait tah
sisat taleplerinin bir evvelki yılın katî neticelerine istinadettirilmesi sağlanmış, 1954 yılma ait Katî 
Hesap Kanununun, 1956 yılı bütçe tasarısından iki ay önce Yüksek Meclise takdimi temin olunmuş
tur. 

2 ve 3 yönetim ve daire hizmetleri masraflrı : 

Bu kısımlara ait masraflar, malî idarenin icabettirdiği büro, PTT, harcırah, taşıma, taşıt ve 
emsali hizmetlerinin icabettirdiği masraflarla bâzı kanunların tahmil ettiği masraflardan terekkü-
betmektedir. 

Bu masrafların, aşağıda gösterildiği gibi 1955 bütçesiyle verilen tahsisat ile mukayesesi yapı
lırsa şu netice görülür: 

Yönetim ve daire hizmetleri masrafları : 

Fark 
1955 1956 Noksan 

39 969 775 37 905 563 2 064 211 

1955 yılma ait tahsisat kalemlerinden bâzılarına ihtiyaç olmaması dolayısiyle yapılan tenzi
lâtlar ve duyulan yeni ihtiyaçlar dolayısiyle yapılan ilâvelerin muhassasları olan 1956 yılma ait 
tahsisat yekûnu, 1955 yılı tahsisatına nazaran 2 064 211 liralık bir azalma göstermektedir. Biı 
kalemler üzerinde ayrıca mütalâa serdine lüzum görülmemiştir. 

/. Geçen ve geçmiş yıllara ait borç tahsisatı : 

Bu tahsisat, yılı içinde ifa edilen hizmete ait karşılığın tediyesi için lüzumlu evrakının o yıl 
içinde muhasebeye tevdi edilememesinden ve muayyen müruruzaman haddine kadar Devletin öde
meye mecbur olduğu mebaliğe aittir. 

önceden kesin olarak tahmin edilemiyen bu borçlara ait tahsisatta vâki taleplere ve evvelki 
yılların vasatisine göre 1955 yılma nazaran, 600 000 liralık bir fazlalık bulunmaktadır. 

IV - Diğer kadrolar: 

Münhal kadrolar, (üst derece maaş alanlar), (açık maaşı alanlar), (L cetveli), (Ek vazifeler). 

Yukarıki unvanlarla personel sarfiyatına iştirak eden personelin ayrı ayrı cetvelleri aşağıya 
dercolunmuştur: 

Dört cetvelden ibaret olan bu değişik vaziyetlerin mucip sebepleri ayrıca gösterilmiş bulun
maktadır, 
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Münhaller (Merkez vo rilâyetler) : 

Maliye Vekâleti merkez teşkilâtına dâhil maaşlı memurlar ile, tâyinleri merkezce yapılmakta 
bulunan vilâyet maaşlı memurlarına ait kadrolardan, 25 . I , 1956 tarihinde münhal olanları aşağı-
da gösterilmiştir. 

Derece Maaş Aded 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

100 x 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

6" 
8 
14 
20 
63 
27 
32 
49 
28 
53 
18 

Münhal olması sebepleri 

Bu münhaller emekliye ayrılma, ölüm, başka teşkilâta nakil, istifa ve aske
re gitmek gibi sebeplerle vukua gelmektedir. Miktarı her gün değişmekte
dir. 

Yekûn 318 

(D) cetveli münhalleri : 

Bütçenin D cetveline dâhil merkez hizmetlileri kadrolarmdan 25 . I . 1956 tarihinde münhal bu
lunanları aşağıda gösterilmiştir. 

Ücret Aded Münhal olması sebepleri 

625 
550 
475 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
100 

1 
2 
4 
1 
7 
8 
3 
5 
2 
2 
3 

Maaşlı memurların aynıdır. 

Yekûn 38 
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(E) eetreli »ünhalleri : 

Bütçenin (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler kadrolarından 25.1.1956 tarihinde münhal bu
lunanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Ücret Aded Münhal olması sebepleri 

625 
550 
400 
350 
300 
250 
200 

2 
4 
4 
4 
4 
5 
4 

"\ 

• Maaşlı memurların aynıdır 

Yekûn 

üst derece maaş alanlar : 

27 

Maliye Vekâleti merkez teşkilâtına dâhil maaşlı memurlar ile tâyinleri merkezce yapılmakta bu
lunan vilâyet maaşlı memurlarına ait kadrolardan, 25 .1.1956 tarihinde üst derece maaşı alanları 
gösterir bir cetvel aşağıya dercolunmuştur. 

D. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Maaş 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Bir üst derece 
maaşı alanlar 

aded 

2 
5 
13 
15 
28 
54 
81 
76 
67 
64 
103 
20 
9 

tki üst derece 
maaşı alanlar 

aded 

n 1 

20 
12 
30 
28 
40 
69 
82 
65 
60 
24 
1 

537 438 Y«kun 



Açık maagı alanlar ve sebepleri 

Açıkta kaldığı 
vazifenin unvanı 

Merkez memurları : 
Gelirler Gn. Müdürü 

Müstahak 
Memuriyet olduğu 

maaşı açık maaşı 

100 

Muhasebat Qn. M. Mü* 
meyizi 

Muhasebat Gn. M. Mü-
meyizi 

îst. 2. No. lu Muvazzaf 
îtiraz Kom. üyesi 

özlük îş. Md. 

Vilâyet memurları : 
Kastamonu tahsilat Md. 
inebolu tahsilat me. 
îst. gelir memuru 
» » kâtibi 
» » » 
» muhafaza me. 
» gelir kâtibi 
» icra memuru 
» tahsilat memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» veznedar 
s> tahsildar 

Konya tahsilat me. 
Sungurlu tahsilat me. 
Çorum gelir kâ. 
Ankara vergi me. 

» » % 

30 

30 

50 

30 

50 
35 
35 
30 
30 
30 
35 
35 
50 
35 
40 
35 
35 
30 
20 
25 
30 
35 
30 

375 

175 
125 

83 
112 
75 
75 

125 
125 
116 

83 
100 
125 
125 
112 
58 

100 
112 
83 

112 

Açıkta kaldı-
ğı tarihte-

Açıkta kal- ki hizmet 
dığı tarih müddeti Açıkta kalma sebepleri 

2 . 5 . 1954 23 Sene 

112,50 1.3.1950 23 » 

112,50 20.3 .1954 22 » 

116,67 30 .9 .1950 6 » 

112,50 10.1 .1956 23 » 

30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 
30 .9 

Milletvekili iken 1954 se
çiminde kazanamadığın
dan 

5439 S. K. gereğince kad
rosunun tasarrufa alınma-
«ındaR 

6347 S. K. kadrosunun il
gasından 

5655 S. K. kadrosunun il
gasından 
6435 S. K. vekâlet emrine 
alınmasından 

1950 23 » 
1950 22 » 
1950 7 » 
1950 15 » 
1950 7 » 
1950 7 » 
1950 15 » 
1950 15 » 
1950 7 » 5655 sayılı Kanunla kad-
1950 7 » i rolarınm ilgası sebebiyle 
1950 7 » I açıkta kalmışlardır. 
1950 15 » | 
1950 15 » | 
1950 15 » | 
1950 7 » | 
1950 15 » j 
1950 20 » | 
1950 7 » | 
1950 24, » I 
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(L) cetvelinden çıkarılan kadroların yekûnu 30 dur. Bunların tutarı 152 100 liradır. Bu hususta
ki mucip sebepler aşağıda arz olunmuştur. 

1. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü : 

Kayseri, Konya ve Elâzığ vilâyetlerinin bugünkü iş hacmma göre buralarda muhakemat müdür
lüğü teşkil edilmesi lüzumlu görüldüğünden L cetvelinde mevcut 80 lira maaşlı 7 aded muhakemat 
müdürü kadrosunun 3 adedi ile 70 lira aylıklı bir Hazine avukatı kadrosunun serbest bırakılarak 
fiilî kadroya alınması zaruri görülmüştür. 

2. Maliye Okulu : 

Bu okulun 1955 yılında yeniden açılması dolayısiyle evvelce L cetveline alınmış bulunan 80 lira 
maaşlı bir okul müdürü kadrosu ile 35 lira aylıklı 5 öğretmen kadrosunun keza serbest bırakılması 
saruri görülmüştür. 

3. Hesap Uzmanlan Kurulu : 

Fiilî kadroda bulunan uzmanların bir kısmının 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre üst 
derece terfilerinin yapılabilmesi için L cetvelinde mevcut ikinci ve üçüncü sınıf 60 v© 70 lira aylık
lı 20 kadronun serbest bırakılması zarureti kargısında kalınmıştır. 

Ek vazifeler : 

Maliye Vekâleti memurları arasında tahsilatı aşağıda verilen 26 sı muhtelif teşekkül, müesseselerde 
ve Maliye Okulunda ek görevle tavzif edilmiş bulunuyorlar. Bunlardan teşekkül ve müesseselerde va
zife alanlar, bunların kanunlarında tasrih edilen idare meclisi âzalıkları vazifesi görmektedirler. Bun
lar aşağıda gösterilmiştir : 

Memur 
sayısı 

3 Kefalet Sandığı (Aylık) 
1 Elektrik Etüt İdaresi » 
1 M. T. A. * 
2 Emekli Sandığı » 
2 Malzeme Ofisi » 
2 Amortisman Sandığı » 
2 Ecnebi Sermaye Tetkik Komisyonu (Senede bir defa huzur hakkı) 

13 
Bunlara ilâveten 5 sene kapandıktan sonra yeni açılan Maliye Okulu öğretmenliği vazife

si vardır ki, kısmen Maliye Tetkik Heyeti azalarından olarak yekûnu 
14 Maliye Okulu öğretmenliği 

27 

Bu ek vazifelerde her hangi bir ayrılık olmadığı bu münasebetle ifade olunabilir. 
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V - Maliye Vekâleti yatırım bütçesi (Â/2 Cetveli) 

Umumi Tasnif : 

Maliye bütçesinin A/2 cetveline mevzu tahsisat, esas itibariyle onarmalara, yapı işleri ve tesisle-
re, satmalmalara, sermaye tahsislerine ve nihayet bir kısım mülhak bütçeli idarelerin yatırım mas
rafları için bu idarelere yapılan yardımlara taallûk etmektedir. 

A/2 cetveline mevzu tahsisatın, bu tasnif dâhilinde inkisamı ve 1955 yılı bütçesiyle verilen tah-
sisatla mukayesesi aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

1. Ormanlar 
2. Yapı işleri ve saire 
3. Satmalmalar 
4. Sermaye tahsisleri 
5. Mülhak bütçeli idarelerin yatırım 
masraflarına yardım 

Yekûn 

1955 yılı büt
çesiyle veri

len 

4 037 500 
11 000 000 
9 377 251 

49 772 684 

496 240 352 

570 427 787 

1956 yılı büt
çesiyle teklif 

olunan 

5 037 500 
2 200 000 
4 460 185 

39 653 918 

525 430 734 

576 782 337 

Cetvelde görüldüğü üzere vekâlet, bilhassa satmalma ve yapı işlerinde esaslı indirmeler yapmış 
ve aşağıda tafsilen izah olunacağı veçhile bütçede denkliği sağlamak gayesiyle, kanuni cevaza, buna 
imkân olmıyan ahvalde de muvazenei umumiye kanun lâyihasının «Madde 20» vaz'ettiği hüküm
le sermaye tahsislerinde ve nihayet bir kısım mülhak bütçelerin yatırım masrafları için yaptığı 
yardımlarda bâzı indirmelerde bulunmuş ve bu suretle geçen seneye nazaran elde ettiği tasarrufu, 
(bir miktar daha ilâve suretiyle) Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün lüzumlu yatırımlarına tah-
sis etmiştir. Böylece A/2 cetveli 1955 yılına nazaran 6 milyon küsur liralık bir fazlalık arz et
mektedir. 

(A/2) 1956 yatırım bütçesinin tetkik ve tahlili 

t, Onarmalar: 
1955 tahsisatı 1956 teklifi Fazlası 

4 037 500 5 037 500 1 000 000 

Onarmalar için 1956 yılı bütçesiyle teklif olunan 5 037 500 liralık tahsisat, 1955 yılma nazaran 
bir milyon lira bir fazlalık arz etmektedir. Bu tahsisatın 5 milyon liralık kısmı, Hükümet ko
naklan ile bütçelerinde tamirat faslı bıüunmıyan diğer vekâletlere ait binalann tamirine tahsis 
olunmuştur. 

Hükümet konağı olarak kullanılan binalardan, Nafıa Vekâletince incelenip tamirine lüzum gös
terilen ve fakat iki üç senedir bu lüzumun yerine getirilememiş olması yüzünden tamiri bir zaruret 
halini alan 200 e yakın Hükümet konağı vardır. İstenilen tahsisat, bu binaların tamiri içindir. 

Kalan 37 500 lira da, Darphane ve Damga Matbaasının revizyonu, yedek parça ve bâzı aksamın 
tamirine aittir. 
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i. Yapı işleri ve esaslı onarmalar : 

1955 tahsisatı 1956 tahsisatı Noksanı 

11 000 000 2 200 000 8 800 000 

Yukanki inşaat ve esaslı onarmalar, haddi zatında iki partide toplanır ve yekûnu 7 milyon 
liradır. Bunun 4 800 000 liralık kısmı, 1955 te girişilmiş taahhütlere istinaden 33 kazada yapıl-
makta olan Hükümet konaklarına aittir. Bu sarfiyatın mukavelelere göre 1956 yılında ödenmesi 
lâzımdır ve Nafıa Vekâletinin yatırım bütçesinde yer almıştır. 

Geri kalan ve Maliye bütçesinde yer alan 2 200 000 liralık tahsisat, maliye okulu binasının tevsii
ne ve İstanbul Darphane ve Damga Matbaasının birinci kısım inşaatına taallûk ediyor. 

Maliye okulunun yeniden açılması sebebi : 

Malmüdürlüğü, muhasebe müdürlüğü, varidat müdürlüğü, kontrol memurlukları gibi temel gö
revlerde son zamanlardaki inhilâllerin vazifeyi aksatacak bir mahiyet arz etmeye başlaması ve bu 
görevler için yetiştirilerek tâli memurluklarda da aynı şekilde inhilâller baş göstermesi yüzünden, 
1949 yılında kapatılmış olan Maliye Okulunun tekrar ihyasında zaruret görülmüştür. 

Eski okula ait bina Maarif Vekâletine devredildiğinden bu okula alınacak talebeler için yeni
den bir bina yapılması cihetine gidilnıeyip Hazineye ait binalardan birinin okul haline ifrağı uy
gun görülmüş ve bu binada yapılan ufak tadillerle 1955 yılında okulun birinci sınıfına alman 120 
öğrencinin barındırılması temin olunmuştur. 

Leyli ve meccani olan bu okula 3 000 ortaokul mezunu müracat etmiştir. Talimatnamesi gere
ğince alman 120 talebeden 80 i ortaokulu iftiharla bitirmiştir. Lise denemesinde bir ihtisas veren 
bu okula ait bina, hali hazır vaziyeti ile ancak 120 kişiyi güçlükle barındırdığından 1956 - 1957 
tedris yıllarında alınacak talebeler için binanın tevsiine lüzum görülmektedir. 

Bu fasla giren İstanbul Darphane ve Damga Matbaasına gelince, günün ihtiyaçlarına cevap 
vermekten çok uzak bulunan Darphanenin yeni makinalarla rantabl bir şekle ifrağı kabildir. Bunu 
temin için de yeni bir binanın inşası düşünülmüş ve Nafıa Vekâletince binaya ait projelerin ihzarına baş
lanmıştır. Tahsisatın mühim bir kısmı, bu lüzumlu inşaatın birinci kısmını karşılıyacaktır. 

3. Satmalma Tahsisatları : 

Bu tahsisatlar, esas itibariyle üç. kısma ayrılmaktadır. Birinci kısım Maliye Vekâletince satın-
alınıp Hazine namına tescil olunan gayrimenkullere, ikinci kısım 2827 sayılı Kanun gereğince Ma
liye Vekâletince satmalmıp diğer vekâletlere tahsis olunan taşıtlara, üçüncü kısım da malî idare 
faaliyet ve hizmetlerine tahsis olunacak makine, alât ve malzeme mubayaasma taallûk etmektedir. 

Bu tasnife göre 1955 ve 1956 tahsisatları aşağıda karşılaştırılmıştır : 

1955 tahsi-
1 : v satı 1956 teklifi Noksanı 

1. Satmalmacak gayrimenkuller 3 638 500 3 325 185 313 016 
2. 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 3 603 751 — 3 603 751 
3. Malî idare faaliyet ve hizmetleri için satmalmacak 

makine, alât ve malzeme 2 135 000 1 135 000 1 000 000 

Yekûn 9 377 251 4 460 185 4 913 766 

Satmalnıacak gayrimekullere taallûk eden ve geçen sene tahsisatına göre 313 015 lira noksanı 
tt« 8 325 185 lira olarak teklif olunan tahsisatın 1 500 000 lirası Âmme Alacaklarının Tahsili hafc-
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kındaki 6183 sayılı Kanun gereğince yapılacak tefevvüzlerle inşası bir programa bağlı ve vekâ
letçe uygun görülen hükümet konaklarına ait arsaların satınalmmasma taallûk etmektedir, inşa 
edilecek hükümet konaklarına ait programın seyrinde bir tebeddüle zaruret duyulsa dahi, bunlara 
ait arsaların şimdiden Hazine mülkiyetine geçmesi; fiyatlarda olabilecek artış bir tarafa, hükümet 
konaklarının vilâyet ve kazaların en münasip yerleri bulunarak inşasını sağlama bakımından lü
zumlu görülmektedir. 

Tahsisatın 500 000 lirası da Hariciye Vekâletince hariçte satmalınacak sefarethane ve konsolos
luk bina ve arsalarına aittir, 

Bundan başka 1 325 185 lira 3827 sayılı Kanuna göre istimlâk olunan kömür ocakları sahiple
rine verilmiş olan bonolardan 1956 yılında vâdeleri geleceklerin itfa karşılığı olarak teklif olun
muştur. 

Malî idare hizmetleri için satmalınacak makine, alât ve malzeme için geçen seneye nazaran bir 
milyon lira noksanı ile 1 135 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. 

Bu tahsisatın 135 000 lirası Devlet Muhasebesinin makineleştirilmesi için 1952 yılında mubayaa 
olunan delgi ve muhasebe makinelerine ilâvesi lüzumlu görülen ve bedeli 85 000 lira olan üç aded 
makineye taallûk etmektedir. Mütebaki 50 bin lirası gümrük bedeli ile mevcut 46 makinenin bakım, 
tamir ve sair masraflarına aittir. İlâve edilecek olan bu makinelerle vilâyet ve kaza muhasiplikle 
rinde elle tutulan bütçe defterleri merkeze gönderilen fişlere istinaden makinelerle tutulacaktır. Mu 
hasiplerin çok ağır olan işlerini kısmen tahfif ve düştükleri hatalar da bu suretle bertaraf edilebile
cekti. 

Son olarak, makinelerin kullanılmasından evvel ve sonra (1952) Maliye Vekâletince çıkarılan katî 
hesapların hazırlanma müddetleri makinelerden edinilen faydayı göstermek bakımından aşağıda gös
terilmiştir : 

Aidolduğu malî yılın mahsup dev 
Yılları resinin hitamından itibaren 

Makinlelerin kullanıldığı tarih 

Geri kalan 1 milyon lira 1 
mubayaası için istenmektedir. 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

tıane ve E 

Katî hesabı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

»arnga 

» 
* 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

Matbaası i-

11 
9 

10 
10 
10 
9,5 
9 
6 
5 
4 

Ay 
> 
» 
•» 

•» 
» 
» 
» 
» 
» 

sonra 
* 
^ 
» 
» 
» 
•» 
•» 
» 
» 

çin satmalınacak modern makinelerin 

4. Sermaye tahsisleri : 

1955 yılı 1956 yılı için 
tahsisatı teklif olunan Noksanı 

49 772 684 39 653 918 10 118 766 

Yatırım bütçesinin sermaye tahsislerine ait kalemleri, ilgili teşekküllerin kanunlarına müste
nittir. 
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Bu kanunlara göre : 

1. Her sene ödenecek miktarın âzamisi tesbit edilmiş olup bu âzami hadde göre ödenecek mik
tarın tâyininde Hazine serbest bırakılmıştır. 

2. Her sene ödenecek miktarın asgari haddi kanunla tesbit olunmuştur. 

3. Her sene ödenecek miktar kanunla tâyin ve tesbit olunmuştur. 

4. Sermayelerine mahsuben yapılacak tediyelerde Hazine miktar ve zaman bakımından serbest 
bırakılmıştır, 

Sermaye tahsisleri için yatırım bütçesine mevzu tahsisatın bu tasnif dâhilinde 1955 yılı bütçe
siyle mukayesesi aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Teşekkülün adı 1.955 1956 

1. Havayolları Anonim Ortaklığına v — 6 000 000 
2. a) Sermayesine mahsuben Emlâk Bankasına 15 000 000 5 000 000 

b) Turizm kredi fonuna 2 000 000 
3. a) Sermaye olarak Ziraat Bankasına 14 530 484 15 661 71b 

b) Fevkalâde ihtiyat olarak Ziraat Bankasına 1 000 000 l 000 000 
4. a) Sermayesine mahsuben Zirai Donatıma 1 500 000 1 000 000 

b) Malzeme Ofisine l 000 000 250 000 
c) Makina ve Kimya Endüstrisine 12 000 000 8 000 000 
ç) Para Fonu Müessesesi İmar ve Kalkınma Bankasına " 2 742 200 2 742 200 

Yekûn 49 772 684 39 653 91* 

Yukarıki tahsisata ait kısaca izahlar aşağıya naklolunmuştur : 

1. Havayolları Anonim Ortaklığına ait 6623 sayılı Kanunda, ortaklığa sermaye olarak her se
ne tahsis edilecek âzami miktar 10 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Maliye Vekâleti bütçe duru
mu dolayısiyle 1956 bütçesinde yalnız 6 milyon lira tahsis etmiştir. 

2. Bu grup, (Emlâk Bankası) ve (Turizm) Endüstrisidir. 

4947 sayılı Kanun sermayesine mahsuben (Emlâk Bankası) na her sene hazinece en az 5 mil
yon lira tahsis olunacağını âmirdir. Kanunun 6143 sayılı Kanunla tadil edilen 7 nci maddesi
nin (C) fıkrasiyle bu miktar 15 milyon liraya iblâğ olunmuştur. Müsait olmayan 1956 bütçe 
durumu dolayisiyle Maliye Vekâleti (C) fıkrası hükmünün 1956 maM yılında tatbik olunmama
sını Bütçe kanunu lâyihasının 20 nci maddesine raz'ettiği hükümle Yüksek Meclisin tasvibine arz 
etmiştir. Bu suretle bütçeye 5 milyon liralık asgari miktar vaz'etmiştir. 

Yüksek Encümence, umumi bütçenin cari masraflarından ve yatırım giderlerinden tasar
ruf edilebilen miktarın bu bankaya tahsisi mümkün görülemediği takdirde teklifin aynen kabulü lü
zumlu görülür. 

(Turizm) Endüstrisi için Hazinece Turizm Kredi fonuna yapılacak iki milyon liralık tediye
ye de 1956 yılı için imkân görülemediğinden bu meblâğın bu yıl ödenmemesi için Bütçe kanun 
lâyihasının 20 nci maddesine hüküm vaz'edilmiştir. 

3. Kanunlarında sermayelerine mahsuben ödeme yapılacak teşekküller arasında (Ziraat 
Bankası) vardır. Bu suretle Ziraat Bankasının fevkalâde ihtiyat sermayesine 1 milyon liralık 
tahsis yapılmıştır. Ancak 3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesine tevfikan sermayesine mahsuben 
hazinece yapılagelmekte olan tediyata ait nespetin 1 Mart 1956 tarihinden muteber oîtaıak 
üzere meriyete girecek olan 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası hükmü il* 
% 1/2 den. % 1 e iblâğ olunması 3,5 milyara yaklaşan bütçede hazineye 7,3 milyonluk bir kiUlet 
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tahmil edeceğinden ve 'buna da bütçe durumu müsait olmadığından, bu hükmün 1956 yılı için-
de tatbik olunmaması, Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz olunmuştur. 

4. Sarmeyelerine mahsuben hazinece yapılacak tediyelerde âzami veya asgari bir had tâ
yin edilmemiş, ödenecek miktar ihtiyaç ve imkân bakımından Maliye Vekâletinin takdirine bı
rakılmıştır. 

Bu teşekOküllerden sermayesi 50 milyon lira olan (Türkiye Zirai Donatım) Kurumuna bugüne 
kadar 32 133 778 lira ödenmiş bulunduğundan 1956 Bütçesiyle geçen seneye nispetle 500 bin 
lira noksaniylle 1 milyon lira tahsis edilmiştir. 

(Devlet Malzeme) Ofisine geçen yıla nispetle 750 bin lira noksaniyle 250 bin lira tahsis olun
muştur. 

(Makine ve Kimya) Endüstrisi Kurumuna geçen seneye nispetle 4 milyon lira noksaniyle 8 milyon 
lira tahsis edilmiştir. 

5016 .sayılı Kanun, Milletlerarası Para Fonuna ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına 
yapılması gereken ödemelerin, gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsubedileceğini 
âmir bulunmaktadır. Bu hükme istinaden bu yabancı teşekküllere Hazinece yapılmış olan ödemeler 
bütçelere tahsisat konulmak suretiyle mahsubu icra edilmektedir. 

Bütçeye konulan 2 742 200 liralık tahsisatla evvelce verilen avansın mahsubu icra edilecektir. 

5. Mülhak bütçeli idarelerin yatırım masraflarına yapılacak yardım : 

Mülhak bütçeli idareler 1955 1956 Eksiği Fazlası 

Teknik Üniversite 
İstanbul Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğüne 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
Karayollarına (5539 sayılı Kanunun 20 nei 
maddesine istinaden) 
Karayollarına (5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine istinaden) 
Yatırımlar için Devlet Havayollarına 
Su İşleri Umum Müdürlüğüne 
Et. ve Balık Kurumuna 

6 180 001 
6 335 000 
3 270 001 

350 000 
460 000 

104 497 853 

207 499 997 
10 374 500 
157 270 000 

~ 

496 240 352 

5 443 000 
7 937 001 
3 397 502 

350 000 
300 000 

100 269 168 

201 630 624 
— 

203 103 439 
3 000 000 

525 430 734 

737 001 
— 
— 

• * — , 

160 000 

4 228 685 

5 869 373 
10 374 500 

— 
— 

21 369 559 

1 602 001 
127 501 

~̂~ 
._ 

— 

—«~ 
— 

45 833 439 
3 000 000 

50 562 941 Yekûn 

Yukarda rakam olarak gösterilen mülhak bütçelerin, yatırımları, alâkalı mülhak bütçelerin encü
mence müzakeresinde ayrıca tetkik ve bir karara bağlanmış olduğundan bunlar hakkında ayrıca bir 
izaha lüzum görülmemiştir. 

Ancak bu tahsisat meyamnda Et ve Balık Kurumu tesisleri için 3 milyon liralık bir meblâğ yer al
mış bulunmaktadır ki, bu tahsis hakkında kısaca söylenecek şudur : 

Bugüne kadar İktisat Vekâleti bütçesinde yer filan bu tahsisatın bir yardım olması dolayısiyle Ma
liye Vekâkti bütçesine konulması daha isabetli bir hareket olarak görülmektedir, 
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VI - Maliye Vekâletinin (Merkez) ve (vilâyetler) personelinin maa§ ve kadroları 

Maliye Vekâletinin personel giderleri Merkez ve vilâyetler olmak üzere topluca ve ayrı olarak 
hazırlanmış ve aşağıya dercolunmuştur. 

1956 da Merkezde (1 321 485) lira ve vilâyetlerde (4 479 050) lira fazlalık gösteren bu gider
lerin tafsilâtı aşağıda iki tabloda gösterilmiştir : 

Maliye Vekâleti Merkez Memurları 1956 - 1955 le mukayesesi 
1955 yılı tahsisatı 8 566 000 
2 maaş tutarı zam 1 142 135 

(L) cetvelinden 
tutan 
3 maaş tahsisat 
2 » > 

çıkarılan kadrolar 

1956 yılı teklifi 
1955 yılı tahsisatı 

9 708 135 

126 600 
31 650 
21 100 

9 887 485 
8 566 000 

l 321 485 Fazla» 
Artış 

1 142 135 
21 100 

1 163 235 
31 650 

126 600 

1955 kadrolarının tahsisatı 
(L) den çıkarılan kadrolar 

2 maaş tahsisat tutarı 
(L) den çıkarılan kadroların 3 maaş tahsisat* 
(L) den çıkarılan kadrolar 

1 321 485 
Maliye Vekâleti Vilâyetler Memurları 1956 - 1955 le mukayese 
24 157 500 1955 kadroları karşılığı 

25 500 1956 da (L) den çıkarılan kadrolar tutarı 

24 183 000 
2 500 000 üst dereceler 

26 683 000 
6 670 757 3 maaş tahsisat 
4 447 168 2 » » 

37 800 925 
33 321 875 1955 tahsisatı 

4 479 050 fazlası 
İzahı: 

2 maaş tutarı 
(L) den çıkan kadrolar 
Bu kadroların 3 maaş tutan 
Kesir farkı 

4 447 168 
25 500 
6 375 

7 

4 479 050 
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13 M. Memurla TI maaşı 
12 V. » » 
21 M. » açık maaşı 
22 V. » » » 

1 321 485 
4 479 050 

11 
12 

1.1 
12 

12 

PasıI yekûnu 

M, Hizmetliler ücreti 
V. » » 

Kasıl yekûnu 

M. Geçici hiz. ücret. 
V. * » ». 

Kasıl yekûnu 

V, Me. çocuk zammı 
Emekli keseneği 
FCasa tazminat) 

5 800 535 

557 100 
1 165 900 

1 723 000 

30 050 
42 000 

72 050 

25 000 
58 889 

500 000 

•- Tahsisatların beşe çıkarılmasın
da muhasipler, defterdarlık ve 

3 750 vergi dairesi müdürlerine de. 
87 500 kasa tazminatı verilmesinden 

•_ j]erj gelmektedir. 
91 250 

Makine servisinde mesai dı
şında çalışanlara verilecek üc
ret 25 000 

İkinci kısım yekûnu 8 204 474 

20 Merkez döşeme 
40 Merkez öteberi mas. 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 

10 000 

40 

11 
12 
21 
22 

Fasıl yekûnu 

V. Öteberi masraf. 
Basılı kâğıt ve def. 
M. Posta ve T. ücreti 
V. » » * 
M. Telefon mas. 
V. » » 

Fasıl yekûnu 

10 000 

80 000 
— 

1.00 000 
370 000 
150 000 
180 000 

800 000 

100 000 
24 000 

91 250 

25 000 Yeni yapılan 2 No. lu binanın 
— ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
— için 

25 000 

650 000 
— Yeni yapılan binanın hizmete 
— girmesi dolayısiyle dairelere 

• — dahilî ve haricî telefonlar tesi* 
— sine lüzum hâsıl olduğundan 

... ve iposta ve telgraf ücretlerin-
— de yapılan ayarlamadan ileri 

sı:,- , . , gelmektedir. 



F. M. Tahsisatın aev'i 

307 20 M. vazife harcırahı 
82 Def. Mal. Md. varidat Aid.M. 

Emlâk Md. Kont. Mem. Devir 
teftiş harcırahları 

92 6245 S. Harcırah K. 49. Mad. 
Ger. atlı tah. veri. tazminat 

93 6245 S. Harcırah K. 49. Mad. 
Ger. atlı tah. veri. avans 

Fazlası 

74 000 

72 405 

42 200 

225 
Noksanı İzahat 

6245 sayılı» Harcırah Kanunu
nun tatbiki devlet muhasebe 
sisteminde yapılan son değişik* 
lik dolayısiyle merkez ve taşra 
arasındaki değişiklikle Kara, 
Denizyolları tarifelerinde yapı
lan ayarlama dolayısiyle 

25 000 

Fasıl yekûnu 

308 12 V. tedavi giderleri 

309 21 M. taşıtları işletme masrafları 

188 605 

35 000 

1 500 

25 000 

Üçüncü kısım vekilim 1 239 105 

401 10 tik madde bedeli 
21 îşçi ücretleri ve işletme mas

rafları 
22 îşçi Sigortaları Kurumuna 

ödenecek primler 
23 D. ve D. Mat. işçilerine verile

cek öğle yemeği 

Fasıl yekûnu 

408 10 V. Kom. maaşlı olmıyan aza
ların huzur ücretleri ile vukuf 
ehli ücretleri 

30 Maliye Müşavere Kom. hu
zur ücretleri 

1.20000 

1 500 

Fasıl yekûnu 121 500 

417 10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde 
ve baskı mas. 

20 Menkul ve gayrimenkul mallar 
haciz, ilân. satış ta. ma». 10 000 

700 000 

Vilâyetler teşkilâtı kadrolarm-
daki artış dolayısiyle 
Geçen seneki tahsisatın kâfi 
gelmemesi ve bütçe hazırlıkla
rı sırasında vekâletlerarası ser
vis artmakta olduğundan ve 
fazla akar yakıt kullanılmasın
dan 

— Pul sarfiyatının fazlalaşması 
ve iş hacminin artması işçi ade-

— dinin çoğaltılması ve işçi ücret
lerinin ayarlanması dolayısiyle 

Rayiç bedel ve kıymet takdiri 
işlerinin lâyiki veçhile yapıla
bilmesi için 

Geçen seneki tahsisatın kâfi 
175 000 gelmemesinden 

l^asıl yekfinu 10 000 175 000 
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Faiz acyo^ve para farkları 
Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

4353 S. K 36 ncı maddesinin 
gerektirdiği masraflar 

3242, 5254 ve 6182 S. K. G. 
tohumluk işleri için T. C. Zi
raat Bankasına yapı. öde. 
5420, 5826 ve 6093 S. K. G. 
yapılacak ödemeler 
Kaza teşkili Mas. 
Trafik K. 56 Mad. G. tesis 
edilecek fon Kar. 
Malî vesika ve eserlerin top
lanması tasnifi için gereken 
her çeşit masraflar 
4489 S. K. staj için ecnebi 
Memle. Gön. harcırahları ile 
her çeşit masrafları 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi Mem. 
Gön. harcırahları 

50 000 
18 953 Para taşıma miktarındaki artış 

— dolayısiyle 

50 000 18 953 

70 000 
İşlerin artması dolayısiyle veri
len ücretler tatminkâr bulun
mamakta olduğundan ve 17 
yerde mukaveleli avukat istih
damı gerekmesinden 

5 582 496 
Tenzillere ait etraflı izahat ge* 

50 000 rekçede mevcuttur. 
250 000 

150 000 

10 000 

2 500 

26 000 

Fasıl yekûnu 

Maliye Okulu ve kursu 
umumi masrafları 
3025 S. K. G. Denizcilik 
Bank. Van Gölü işletmesi 
Z. K. 
6327 S. K. 4. Mad. Ger. ta-
ahhüdolunan B. grupu hisse 
senetleri için yapılacak öde
meler 

Dördüncü kısım yekûnu 

Geçen yıl borçları 
1951 - 1954 yılı B. 

26 000 

370 000 

2 287 650 

434 482 

3 535 632 

100 000 
250 000 

2 500 

— 

--

6 238 949 

— 
—̂ 

Maliye Okulunun yeniden açıl
mış olmasından 
Van Gölü işletmesi zararlarıma 
birinci taksiti olarak 

1956 yılında ödenmesi gereken 
— borçların karşılanması için 

Beşinci kısım yekûnu 350 000 
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601 
603 
604 

605 
606 
607 
608 
608 

__ 
— 
10 

30 

10 
20 

Yardımlar 

Devlet Hava Yol. Um. Md. 
Beden Terbiyesi Um. Md. 
Mülhak vakıflara ait cami 
ve mescit hademe ücret far
kı 
Fatih Külliyesi onarftnı için 

Fasıl yekûnu 

Ankara Üniversitesine 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Hazinece ödenen his. K. 
Hazineden yardım 

Fasıl yekûnu 

826 534 
557 675 

82 000 
— 

82 000 

700 334 
2 255 468 

702 856 

455 545 

455 545 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nei 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne 4 628 685 

610 Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne :\ 019 000 

611 5589 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılan ödeme 4 800 000 

612 5889 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılan ödeme
ler 1 800 000 

617 Çocuk Esirgeme Kurumuna 
620 Musevi Hastanesine 
621 Balıklı Rum Hastanesine 
622 Yedikule Ermeni Hastanesine — 
627 10 Kurum ve yayın işleri — 

20 Kazı işleri için — 
628 Türk Hukuk Kurumuna — 
629 Türk Coğrafya Kurumuna — 
631 Milletlerarası Kızılhaç — 
634 İzmir Fuarına — 
635 Millî Kütüphaneye yardım — 
637 Ağaç koruma — 
639 Mevlâna Celâlettini Rumi'nin 

Türbesinin tarh ve tanzimi 
için Konya Belediyesine — 

640 Seyit Battalgazi Türbesinin 
tarh ve tanzimi için — 

641 Hacıbektaşi Veli'nin Türbesi
nin tamiri için — 

40 000 

40 000 

215 000 

215 000 

25 000 
25 000 
25 000 
25 000 
10 000 
30 000 
10 000 

5 000 
20 000 
20 000 
15 000 
5 000 

200 000 

100 000 

10 000 
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50 000 
75 000 

15 000 

15 000 

Türk Ocağına yardım 
Ankara Cami inşaatına Y. 

.Marifetname müellifi İbra
him Hakkı 'nm Tilo'deki tür
besinin tamiri için 
Kırkpmar güreşleri için 
Edirne Belediyesine Y. 
Ankara'da Kuvayimilliye 
Mücahit ve Gaziler Cemiyeti
ne yardım 10 000 
6085 S. K. G. Özel İdarelere 
yapılacak öde. 299 000 
6085 S. K. G, belediyelere 
yapılacak öde. 747 500 — 
Yardım Sevenler Derneği 25 000 
Şair Ahmet Paşa Tür. ikmali 
inşaatı için - 25 000 
İstanbul Enstitüsüne î . - 20 000 
Dumlupmar âbidesinin ba
kım masrafları için Afyon 
Belediyesine -— 25 000 
Veysel Karani Türbesi ve 
camiinin tanzimi için Veysel 
Karani Türbesinin tamir der
neğine 
Türk El Sanatlara 'tanıtma 
Derneğine 
Şehit makberlerinin tamiri 
için Edirne Belediyesine 
Türk Kadınlar Birliğine 
Eski Muharipler Cemiyetine 
Kayseri Darüşşefasınm ta
miri için Kayseri Belediyesine 
Ankara Çocuk Sağlık 
Maltepe Cami Yaptırma 
Et ve Balık Kur. 

-..--_ 
-----
— 

25 000 
50 000 
800 000 

25 000 

10 000 

50 000 
20 000 
1.5 000 

50 000 

20 923 068 2 036 534 
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Yatırımlar 

701 Yapı onarımı küçük yapılar 1 000 000 — 
736 3867 S. K. G. yapılacak ödemeler 313 315 
741 Yatırımlar için îst. Teknik 

Üniversitesine 737 001 
742 Yatırımlar için ist. Üniversi

tesine 1 602 001 — 
743 Yatırımlar için Ank. Üniver

sitesine 127 501 — 
745 Yatırımlar için D. H. Y. Um. Md. 10 374 500 

6620 S. K. 5 nci maddesinin B 
fıkrası gereğince Türk H. Yol
ları Anonim O. 6 000 000 — 

746 Fatih külliyesi onarımı için 
Vakıflar Um. Md. 460 000 
Şehzade Medresesi onarımı 
için Vakıflar Um. Md. 200 000 — 
Seyitbattal Gazi manzumesi 
onarımı için Vakıflar Um. Md. 100 000 — 

752 11 Başvekâlet — 75 000 
12 Basın - Yayın ve Turizm Um. 

Müdürlüğüne — 4 000 
13 Devlet Meteoroloji İşleri 

Umum Müdürlüğüne 
14 Toprak ve îskân Um. Md. 
15 Adliye Vekâleti 
16 M. M. Vekâleti 
17 Dahiliye Vekâleti 
18 Emniyet Um. Md. 
19 Jandarma Um. K. 
20 Maliye Vekâleti 
21 Hariciye Vekâleti 
22 Milletlerarası İktisadi İş 

Birliği 
23 Nafıa Vekâleti 
24 İktisat ve Ticaret Vekâleti 
25 Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti 
26 Gümrük ve İnhisarlar V. 
27 Ziraat Vekâleti 
28 Çalışma Vekâleti 
29 Münakalât Vekâleti 

33 000 
150 000 
100 000 
75 000 
267 000 
621 000 
700 000 
30 000 
30 000 

15 000 
70 000 
15 000 

185 000 
250 000 
953 751 
15 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 3 603 751 
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p. 

753 
771 

772 

776 

777 

778 
779 

791 

792 

793 

741 

M. 

10 
— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 

— 

18 

Tahsisatın nev'i 

Damga Matbaası için 
4604 S. K. G. sermayesine 
mahsuben Türkiye Zirai 
D. K. 
3202 S. K. 6617 S. K. la de
ğişik 5 nci Mad. C fıkrası 
Ziraat Bankası 
6400 S. K. 10 ncu maddesi
nin B fıkrası gereğince Dev
let Malzeme Ofisine 
6086 S. K. 30 ncu Mad. mu
cibince turizm kredisi fonu 
Makine ve Kimya End. Kur. 
6143 S. K. G. Türkiye Em
lâk ve Kredi B. 
5539 S. K. 20 nci Mad. 0 . K. 
Yolları Um. Md. 
5539 S. K. 19 ncu Mad. G. K. 
Yolları Um. Md. 
Yatırımlar için D. Su İşleri 
Um. Md. 
Et ve Balık tesisleri için Et 
ve Balık K. 
Yapı işleri ve esaslı onarma
lar (Nafıa bütçesine konu
lacak) 

Yatırımlar yekûnu 

Umumi yekûn 

Fazlası 

— 

— 

1 131 234 

— 

— 

— 

— 

45 833 439 

3 000 000 

— 

58 994 175 

93 246 449 

Noksanı 

1 000 000 

500 000 

-

750 00u 

2 000 000 
4 000 000 

10 000 000 

4 228 685 

5 869 373 

— 

— 

8 800 000 

52 636 625 

61 706 358 

İ z a h a t 

Fark 31 540 091 

1956 Maliye Bütçesi teklifinde görülen bu değişikliklerin mucip sebepleri kısaca yukarda göster
miş olduğu gibi bunlar hakkında daha geniş malûmat bütçe gerekçesinde taf silen izah olunmuş
tur. Bu izahlardan ve ayrıca Vekâlet camiasında yapılan incelemelerden açıkça anlaşıldığına ve 
neticede elde edilen kanaate göre teklif edilen değişiklikler ve sarfiyat yerinde ve uygundur. 
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Temenniler 

I - 1955 temennileri ve bunlar hakkında olan muameleler: 

1. 1955 Raporunda Emlâk ve Kredi Bankasına sermayeye mahsuben yapılan tediyatm artırıl
ması istenmişti. 1956 bütçesinin, Bütçe Komisyonu huzurunda cereyan eden açılış müzakeresi sıra
sında, kredilerin memleketin iktisadi kalkmmasiyle alâkalı sahalara tevcih edilmesini ve bu arada 
spekkülâtif maksatlar için kullanılmasını mâni tedbirlerin alınmasını temin maksadiyle 
kararlar alındığı söylenmiştir. Bu sebepten ve mesken inşaatının bilhassa son senelerdeki inkişafı
nın bâzı inşaat malzemesinde husule getirdiği fiyat tereffüleriyle döviz güçlükleri muvacehesinde 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının sermayesine mahsuben 1956 senesi için 5 milyon liralık tahsisat 
•derpiş edilmiştir. 

2. 1955 raporunda sanayi kredilerinin artırılması, Muamele Vergisinin ıslahı ve sanayi yedek 
parçalarının temini için tedbir alınması temenni olunmuştur. Hükümetin, memleket sanayiinin 
lüzumlu kredilerle teçhizi için gerekli tedbirler üzerinde ehemmiyetle durmakta olduğu anla
şılmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, 1955 yılı içinde meriyete girmiş bulunan 6544 sayılı Merkez Bankası 
Tadili Kanunu ile, sanayi ve maden işleriyle uğraşan hakiki ve hükmi şahısların bir banka tara
fından ibraz edilen ticari senetlerinin vâdesine 9 ay kalmış olmak kaydı ile, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası tarafından reeskont edilmesi kabul olunmuştur. 

Bundan başka banka kredilerini memleket ekonomisinin icaplarına göre ayarlamak 
rulmuş bulunan Banka Kredilerini Tanzim Komitesi de banka kredilerini ekonomik 
müsmir sahalara ve bu meyanda bilhassa sanayie tevcihini istihdaf etmektedir. 

İmalât Muamele Vergisi hakkında izhar edilen temenniye gelince: 

Bu husustaki çalışmalar ikmal edilmek üzere olup hazırlanmış bulunan yeni Muamele Vergisi 
Kanunu tasarısı pek yakında Yüksek Meclise takdim edilecektir. 

3. Bütçe Komisyonunun 1955 te izhar ettiği temenniye uyularak Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesinde sanayicilerin de temsili tekarrür etmiş ve halen Büyük Millet Meclisi encümenlerinde 
tetkik edilmekte bulunan Bankalar Kanunu tasarısının bu mevzua mütaallik 47 nci maddesinde, 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesinde ticaret ve sanayi odalarından da bir mümessil bulunması 
derpiş edilmiştir. 

II - 1956 temennileri : 

1. Eski Fransız modeline göre yapılan 5 . 6 . 1936 tarihli Maliye Teşkilât Kanunumuzun mua
sır bir hale ifrağı için çalışmalar yapılması. 

2. Eski Fransız modeline göre yapılan 14 . 6 . 1927 tarihli Muhasebei Umumiye Kanununun 
muasır bir hale ifrağı için tetkikler icrası. 

3. Maliye Teşkilâtı idari taksimata göre ayarlanmıştır. Bu taksimatın bugünkü ve yarınki 
malî ihtiyaçlara ne dereceye kadar cevap verdiği ve vereceği tetkik olunarak, Maliyeye en uygun 
bir malî taksimatın düşünülmesi malî şe 'niyete daha uygun olur. 

4. Hazinenin işleri büyümüştür. (Dış krediler) ve (Millî paranın istikrarı) Hazinenin başlıca 
işlerinden olmak icabeder. Bugünkü Maliye Teşkilât Kanununda şu kayıtlar vardır. Ve bunlar 
eminiz ki, gelecek Maliye Teşkilât Kanununda da aynen bulunacaktır: «Hazine Umum Müdürlü
ğünün vazifeleri iç ve dış malî hareketleri koğuşturma... Millî paranın tedavül ve istikrarının 
ve tediye muvazenesinin ve kredi işlerinin sağlanması yolunda tedbirler teklif etmek... Döviz işleri 

üzere ku-
bakımdan 
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ve kayıtları yürütmek... Devletin para sisteminin ve para hareketlerini ilgilendiren işleri hazırla
mak, sonuçlandırmak ve denetlemek...» 

Görülüyor ki, bilhassa (Milletlerarası I§ Birliği Teşkilâtı) ile olan kredi ve hibe hareketleri 
bugün olduğu gibi başka bir vekâletin değil Maliye Vekâletinin esaslı vazifeleri arasındadır. Ke
za (Para kıymeti) ile yine Maliye Vekâleti vazifeli olarak ilgilidir. Bu sebeple bugün Devlet Teş
kilâtında sabit bir merci bulunmamaktadır. 

Bu hususların tetkiki ile Hazinenin vazifesiyle münasip mütekâmil hale ifrağında hem Maliye 
ve hem de memleket için faydalar olacaktır. 

5. Zamanı hazırda Devlet bütçeleri millî bütçelerden istihracedilmektedir. Memleketimizde de 
bu hususta tetkikler ve hazırlıkların yapılmaya başlamasında faydalar görmekteyiz. 

•8. Maliyenin taşra teşkilâtında yapılacak bil ıslahat üzerinde tetkikler yapılmalıdır. Bu arada 
bâzı vilâyetlerdeki muhasebeci ve malmüdürlerine müstemirren lüzum olup olmadığı araştırılabilir. 
Belirli merkezi noktalarda temerküzler ve icabında kazadan kazaya gitmek imkânları düşünüle
bilir. Bu arada meselâ bir vilâyetimizde bâzı malmüdürlüklerinin bugün fiilen yaptıkları mu
amelelerin bâzılarının Emekli Sandığına verilmesi suretiyle bu teşkilâtlarda bâzı ta
diller hattâ bâzı tasarruflar düşünülebilir. Bu cihetlerin etraflıca tetkikini bilhassa kayde şayan 
görmekteyiz. 

7. öteden beri bâzı acı tesirlerini gördüğümüz (Nef'i hazine) mevhumu ve tatbikatı üzerinde 
sarih bir görüşe malik bulunmamız iktiza ediyor. 

Bu fikrin ilmî mahiyeti nedir? Maliye Vekâleti bu ehemmiyetli konuyu ele almalı, basit ve 
veciz surette tarif ederek kendi teşkilâtına ve efkârı âmmeye mal ettirebilir. Bu hususta maliyece 
yapılacak tetkiklerin de memlekette faydalar vereceği muhakkak telâkki olunur. 

8. Mesuliyet hissi bilhassa Maliye memurlarımızda geniş ölçüde yaşar bir haldedir. 

Bu durum şüphesiz şükrana lâyıktır. Ancak bâzı ahvalde bu hissin lüzumsuz hudutlara kadar 
götürüldüğü, böylece de, seri surette halledilmesi lâzımgelen bâzı işlerde tereddütler meydana gel
diği ve işlerin gecikme tehlikesine girdiği anlaşılmaktadır. Bu hale bir nihayet vermek ve taş
ranın merkezden ve merkez teşkilâtının da merkezin en yüksek mercilerinden lüzumsuz soruştur
malarda bulunmalarının mümkün olduğu kadar önüne geçilmesi için yeni bir zihniyetin estiril
mesinde geniş faydalar mütalâa etmekteyiz. 

9. Giriştiğimiz büyük yatırım devrinde, eldeki mahdut maliye kaynaklarımızdan âzami de-
rerede istifade ederek hareket etmek, yatırımlara imkânlar bulmak icabediyor. Bu arada diğer 
tedbirler yanında Devletin hizmetlerini rasyonel usullere raptederek bunların verimlerini âza
miye çıkarmak ve maliyetlerini asgariye indirmek ve bu suretle de tasarruf edileni yatırımlara 
dökmek imkânlarını araştırılmak icabeder. Bu maksatla geniş ölçüde bir (Devlet memurları ras
yonel hizmet reformu) için çalışmalara başlamak muvafık olur. 

10. Umumiyetle denilebilir ki, maliyenin yüksek kademelerindeki, memurlarına daha aşağı se
viyedeki işler verilmemelidir. Bir müfettişin meselâ kaza muamelâtını tetkik etmesi o müfettişin 
yetişme masrafları ile tevem olabilir mi, olamaz mı, gibi hususlar, yapılan masraf ile elde edilen 
verimin teadülü bakımından tetkika muhtaç görülür. 

11. Görülen işlerin cesameti ve mesuliyeti ile alman maaşlar arasında esaslı münasebet olma
sı lâzımgeleceği ve bugünkü işletmecilik görüşlerine uygundur. Bu münasebetle meselâ zengin 
bir kazanın varidatı 15 milyon olduğu devirlerde 400 liralık bir maaş alması tensibedilerek bugü
ne kadar öylece devam ettirimiş olan bir vergi dairesi müdürünün maaşının aynı zengin kazada 
varidatın 80 milyon liraya çıktığı bugünde dahi aynı maaşı almakta devam etmesi gibi haller 
üzerinde durulmak hem işletmecilik ve hem de mâdelet icabı telâkki olunur. 
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12. Merkezin maliye teşkilâtında takdire lâyık büyük gayretlerle kurulmuş olan hesap maki

me dairesinin faydaları daha şimdiden görülmeye başlamıştır. Raporun metninde tafsilât verildi
ği üzere, bu yenilklerin devamı ve tevsii hem insan tasarrufu ve hem de çok daha emin bir suret
t e hesap neticelerini almak bakımlarından şiddetle tavsiyeye şayan görülür. Bilhassa süratten ka
panmak, yıl sonu hesaplarını en kısa zamanlarda toplayıp kıymetlendirmek ve tahsisen hesabı ka
stileri bugünkü gecikmelerden kurtarmak için gidilecek başka çare olmadığı, diğer memleketler
deki tecrübelerden alman intıbaa göre katî olarak ifade ve tavsiye olunabilir. 

13. Maliye İslahatçısı ecnebi mütehassıslardan istifade etmekte faydalı olacaktır. Ancak bun
lar ın raporlarını kıymetlendirmek de icabetmektedir. 1930 dan 1954 e kadar Maliyeyi ıslah projesi 
veya raporu verdirmek üzere türlü milletlerden 11 aded mütehassıs celbetmişizdir. Bunların ara
sında Alman, Fransız, Amerikalı olarak ehemmiyetli simalarda görülüyor. Fakat bu tetkiklerin 
•esaslı surette kıymetlendirildiği kanaati hâsıl olamamaktadır. Umumiyetle ecnebi mütehassıs me
selesi bir elden ele alınmak ve birçok şubeler için düşünülmek mümkündür. Maliye için mütalâa
mız odur ki, şu aşağıdaki şartlar bir mütehassıstan âzami istifade için asgari şartlardır : 1 - En iyi 
mütehassısları getirmek, 2 - Mütehassısa hududu son derece katî çizilmiş vazife verme, 3 - Dedikle
rinin bir bilançosunu çıkarıp derhal tatbikata geçmek. Birkaç aylık kısa bir müddete maksur ka
lan bir müddet zarfında ecnebilerin temasları meselesinin de en iyi bir surette tertiplenmesi ve ko-
laylaştırılmasmın neticeye yüzde elli tesir edeceği de bu münasebetle berveçhi peşin bu hususlara 
itina edildiği surette yabancı uzmanlardan faydalar sağlanabileceği arz olunur. 

NOT : (Yukardaki bahsi geçen son 25 sene zarfında getirtilen ,11 ecnebi mütehassısın isimleri, 
milliyetleri, hangi mevzularda ve hangi tarihlerde raporlar hazırladıkları bu temenniler bahsinin 
sonuna bir cetvel olarak eklenmiştir.) 

14. Dış memleketlerde maliyenin müşavirleri olmalıdır, mütalâasmdayız. Bugünkü kadroda 
S maliye müşaviri vardır. Bunlardan 1 adedi halen Vasington'da bulunmaktadır. Fakat 3 adedi 
ingiltere, İtalya, ve Orta - Avrupa devletleri (Almanya, Avusturya ve İsviçre) nezdinde bulunmak 
üzere düşünüldükleri halde bunların tâyinleri henüz yapılmamıştır. Yapılması icabedeceği kanaa
t inde bulunuyoruz. 

Diğer bir adedi de (L) cetvelinde mevkuf tutuluyor. Bunun da (L) cetvelinden alınıp malî cep-
lıeden bir ehemmiyet atfeden Belçika ve Holânda'ya tahsis edilmesinde isabet olacaktır. 

15. Millî emlâkin tapu kıymetlerini ve millî emlâk için yapılan masraflarla onlardan gelen irat
ların umumi bir hesap bilançosunun her sene Meclise arzı icabedeceği kanaatinde bulunuyoruz. Bü
yük Millet Meclisinin, Devlet malı, veya Devlet mameleki olan ve bugün tutarı katî ve nihai 
olarak malûm olmıyan ve öğrendiğimize göre 70 bin dosyası bulunan bu (Devlet serveti) nin ma
hiyetini bilmesinde; takip ve kontrol etmesinde fayda mülâhaza olunur. Nasıl bütçe adı altında 
toplanan varidat ve masarif at hareketleri ve bunlarla ilgili çeşitli meseleler Bütçe Kanunu ve bütçe hesa-
"bı tasarısı ile Yüksek Meclisin ıttılaına arz olunmakta ve tasvip aramakta ise, millî emlâk adı altın
da toplanan ve geniş bir Devlet varlığı kaynağı teşkil eden sayısız bina, arazi, menkul ve diğer 
kıymetler de, aynı surette, senelik varidatları, masrafları ve borçları ile tüm halinde Meclisin ıt
tılaına arz olunmak ve tasvip aranmak icabeder, kanaatindeyiz. Ancak bu yeni usule intikal et
meden evvel yapılacak ehemmiyetli bir iş vardır. O da şudur : Ehemmiyetli mikyasta tasfiye. Bu 
tasfiyenin esasları iktisadi, idari ve siyasi bakımlardan bir kere tesbit edildikten sonra sâf ola
rak kalan kısım (Millî emlâk) olarak muhafaza olunur. Ve bunlar hakkında yukarda arz olunan 
teşriî muameleye başlanır. 

Gerçi bugünkü Maliye Vekâletinin Kuruluş Kanunundaki mevzuatta ve Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bütçe ve malî hükümlerinde millî emlâkin bu şekilde bir muameleye tâbi olması hakkın
da bir kayıt yoktur. Ancak, mevzuun yüksek derecede ilmî haysiyeti inkâr kabul etmez bir haki
kat olarak ifade olunabilir. 
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Yukardan beri arz olunan bu hususların Maliye Vekâleti tarafından yapılacak bir tetkikin mev

zuu olabileceğini ve bu tetkikin hemen ele alınmasını temenniye değer görmekteyiz. 

Yüksek tasviplerine hürmetle arz olunur. 

Ecnebi mütehassıslar 1930 - 1954 seneleri arasında Türkiye Maliyesi hakkında verilen 
raporlar 

1. K. MÜLLER 
Türkiye'de nakit istikrarı ve bir merkezî ihraç bankası tesisi hakkında. (1930) 

2. H. SCHACHT 
Türkiye'de nakit istikrarı ve bir merkezî ihraç bankası tesisi hakkında. (1930) 

3. C. RIST 
Türk Hükümetinin malî durumu hakkında. (1930) 

4. H. ALPHENT 
T. C. Maliye teşkilâtı ve bu teşkilâtın vazifeleri hakkında. (1944) 

5. J. PICHARLES 
Türkiye'de vergi rejimi hakkında. (1937) 

6. KELLERHALS 
Türk Gelir Vergisi sistemi ve hazırlanan tasarısı hakkında. (1944) 

7. MÜLLER 
Vergi tahakkuku ve tahsil teşkilâtının ıslahı hakkında rapor. (1946) 
Gıyas Akdeniz'in Başkanlığındaki bir komisyonda çalışmıştır. 

8. ROY BLOUGH 
T. C. Malî sisteminin ıslahı imkânları hakkında rapor. (1949) 

9. NRVMARK 
Gelir bütçesinde yapılacak değişiklikler. (1952) 

10. MARTİN 
Maliye vekâleti kuruluş ve çalışmaları hakkında rapor. (1952) 

11. E. A. WICHIN 
Türkiye'nin kambiyo kontrolü hakkında rapor. (1954) 
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1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

tkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 8 566 000 9 887 485 9 887 485 
12 Vilâyetler memurları maaşı 33 321 875 37 800 925 37 800 925 
21 Merkez memurları açık maaşı 43 750 40 000 40 000 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 187 500 100 000 100 000 

Faaıl yekûnu 42 119 125 47 828 410 47 828 410 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1577 250 2 134 350 1935 025 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 3 135 525 4 301 425 4 070 200 
13 Millî Piyango İdaresi denetçi

si ve âzası ücreti 8 055 8 055 8 055 

Fasıl yekûnu 4 770 830 6 443 830 6 013 280 

203 
11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

168 000 

244 875 

412 875 

198 050 

286 875 

484 925 

198 050 

286 875 

484 925 
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M. Tahsisatın 

Maliye 

nev'i 

Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Encümence 
kabul edilene 

Lira 

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
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

150 000 

2 025 000 

20 000 

300 000 

7 000 

38 500 
75 000 

150 000 

2 050 000 

20 000 

300 000 

7 000 

38 500 
75 000 

150 00O 

2 050 00O 

20 00O 

300 00O 

7 00O 

38 500 
75 000 

Fasıl yekûnu 2 615 500 2 640 000 2 640 500 

207 Ecnebi dil "bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 5 000 5 000 5 000* 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 2 049 268 2 108 157 2 091 500 

210 * Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
218 4910 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 285 500 785 500 785 500 

219 Makine servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret 0 25 000 25 000 

ikinci kısım yekûnu 52 210 198 60 323 422 59 876 215 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

302 

303 
304 

10 
20 
30 
40. 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

, öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, tel<rraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

50 000 
100 000 
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 

50 000 
75 000 
60 000 
45 000 
40 000 
65 000 

335 000 

300 000 
120 000 
320 000 
220 000 

80 000 
280 000 

1 320 000 

2 000 000 

380 000 

1 250 000 
220 000 
264 000 

50 000 
75 000 
60 000 
45 000 
40 000 
65 000 

335 000 

300 000 
120 000 

. 320 000 
220 000 

80 000 
280 000 

1 320 000 

2 000 000 

380 000 

1 250 000 
220 000 
264 000 

Fasıl yekûnu 1 314 000 2 114 000 2 114 000 

305 Vilâyetler kira bedeli 135 000 235 000 235 000 
306 Giyecekler 26 000 50 000 50 000 
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M. Tahsisatın nev 

Maliye 

'i 

Vekâleti 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
31 Müfettişler harcırahı 
32 Hesap uzmanları harcırahı 
41 Ecnebi memleketler harcırahı 
42 Teftiş ve tekkik için ecnebi 

memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin harcırahı 

43 Tetkik için ecnebi memleket
lere gönderilecek hesap uzman
ları harcırahı 

81 Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş harcırahı 

82 Defterdarlar, malmüdürleri, 
varidat müdürleri, millî emlâk 
müdürleri, kontrol memurları 
devir ve teftiş harcırahları 

83 Vergi kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderilecek
lerin devir ve teftiş harcırahı 

84 5797 sayılı Kanun geıoğince 
yapılacak teftişlere ait harcı
rahlar 

85 Bankalar yeminli murakıpları 
harcırahı 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gerekince 
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 

360 000 
660 000 
400 000 
974 300 
160 000 

360 000 
734 000 
400 000 
974 300 
160 000 

360 000 
734 000 
400 000 
974 300 
Î60 000 

167 000 

863 800 

25 000 

20 000 

167 000 

906 000 

0 

20 000 

167 000 

185 000 

176 120 

320 000 

100 000 

20 000 

22 500 

185 000 

176 120 

392 405 

100 000 

20 000 

22 500 

185 000 

176 120 

392 405 

100 000 

20 000 

22 500 

906 000 

0 

20 000 

Fasıl yekûnu 4 453 720 4 617 325 4 617 325 
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1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

309 

310 

n 12 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarnvı mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

65 000 
165 000 

230 000 

2 000 

2 000 

3 000 

1 000 

4 500 

1 700 

14 200 

65 000 
200 000 

265 000 

2 000 

2 000 

4 500 

1 000 

4 500 

1 700 

15 700 

65 000 
200 000 

265 000 

2 000 

2 000 

4 500 

1 000 

4 500 

1 700 

15 700 

Elcilikler 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 harcırahı 

Fasıl yekûnu 

ÎTcüncü kısım vekfımı 

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 

10 997 525 

2 500 
3 000 
3 000 
7 500 
1 500 
2 000 

6 000 
5 000 

1.0 000 
5 000 

45 500 

10 997 525 
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M. 

10 
21 

22 

23 

10 
20 

30 
40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
îlk madde bedeli 
işçi ücretleri ve işletme mas
rafları 
işçi Sigortaları Kurumana 
ödenecek primler 
Darphane ve Damga Matbaası 
işçilerine verilecek öğle yemeği 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Beyiye aidatı 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Devlete ait gerçekleşmiş ve 
gerçekleşecek Bina ve Arazi 
vergileri 

Fasıl yekûnu 

kâlsti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

337 500 

350 000 

28 000 

24 000 

739 500 

25 000 

2 500 000 

1 300 000 
3 000 000 
1 000 000 

700 000 

8 500 OOO 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

387 500 

425 000 

43 000 

50 000 

905 500 

25 000 

2 500 000 

1 300 000 
3 000 000 
1 000 000 

700 000 

8 500 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

387 500 

425 000 

43 000 

50 000 

905 500 

25 000 

2 500 000 

1 300 000 
3 000 000 
1 000 000 

700 000 

8 500 000 

408 Komisyonlar huzur ücretleri * 
10 Yergi komisyonlarının maaşlı 

olmıyan âzalarının huzur üc
retleriyle vukuf ehli ücretleri 240 000 360 000 360 000 

20 Satış komisyonlariyle artırma 
eksiltme ve ihale komisyon
larında bulunacak belediye âza
larının huzur ücretleri 35 000 35 000 35 000 

30 Maliye müşavere komisvonu 
huzur ücretleri 22 000 23 500 23 500 

Fasıl yekûnu 297 000 418 500 418 500 
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yılı için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

417 Vergi tahsil masrafları 
10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve 

baskı masrafları 575 000 400 000 400 0C0 
20 Menkul ve gayrimenkul malla

rın haciz, ilân, satış ve taşıma 
masrafları 10 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 585 000 420 000 420 000 

418 Hazîne muameleleri masrafları 
10 Faiz, acyo ve para farkları 7 042 703 7 023 750 7 023 750 
20 Para taşıma farkları 150 000 200 000 200 000 

7 

7 

10 000 

585 000 

042 703 
150 000 

192 703 Fasıl yekûnu 7 192 703 7 223 750 7 223 750 

419 Millî mülkler muameleleri 
masrafları 

30 Belirtme işleri 60 000 60 000 60 000 
20 Menkul ve gayrimenkul mal

lar umumi masrafları 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 1 060 000 1 060 000 1 060 000 

420 4353 savılı Karu:nun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 250 G00 320 000 320 000 

422 3242, 5254 Ve 6182 sayılı ka
nunlar gereğince tohumluk iş
leri için T. C. Ziraat Bankası
na yapılacak ödemeler 8 465 652 2 883 156 2 883 156 

423 5420, 5826 ve 6093 sayıh ka
nunlar *yerepince yapılacak 
ödemeler karşılığı 400 000 350 000 350 000 

424 Devlet binalarının yangına 
karsı emniyeti ve yangından 
korunma masrafları 200 000 200 000 200 000 

425 Kaza teşkili masrafları 550 000 300 000 300 000 
426 Malî istihbarat arşivlerinin ku-

rulmasiyle ilgili her çeşit mas
raflar 200 000 200 000 200 000 



— > 

F. 

427 

451 

228/14 — Maliye Vekaleti 

M. 

10 
20 
30 

40 

Tahsisatın nev'i 

Trafik Kanununun 56 ncı mad
desi gereğince tesis edilecek 
fon karşılığı 
Yaym masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Malî vesika ve eserlerin top
lanması ve tasnifi için gerekli 
her çeşit masraflar 
Malî kanun ve kararların tabı 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

250 000 

58 000 
25 000 

30 000 

100 000 

213 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 

58 000 
25 000 

20 000 

100 000 

203 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

100 000 

58 000 
25 000 

20 000 

100 000 

203 000 
^ , » * ? s 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcıra idariyle 
başka her çeşit masrafları 24 500 22 000 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 9 000 35 000 

478 3025 sayılı Kanun gereğince 
Denizcilik Bankasının Van gö
lü İşletmesi zararları karşılığı 

22 000 

35 000 

450 
460 
476 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

Düşüntilemiyen masraflar 
İhtiyat tahsisatı 
Kurs ve okullar masrafları 
Maliye Okulu ve kursu umurai 
masrafları 
Gelir Vergisi kursları umumi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

33 500 

100 000 
240 000 

110 000 
, 
" 100 000 

210 000 

57 000 

100 000 
240 000 

480 000 

100 000 

580 000 

57 000 

100 000 
240 000 

480 000 

100 000 

580 000 

0 2 287 650 2 287 650 



Maliye Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

— 228/15 — 
1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6327 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince taahhüdolu-
nan (B) grupu hisse senetleri 
için yapılacak ödemeler 434 482 434 482 

Dördüncü kısım yekûnu 29 511 355 26 808 038 26 808 038 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen 30i borçlan 200 000 300 000 300 000 
Eski yıllar borçları 
1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 » » 

100 000 
10 000 

350 0000 
10 000 

350 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 110 000 360 000 360 000 

Beşinci kısım yekûnu 310 000 660 000 660 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Devlet Havayolları Umum Mü-
dürlüğüne yardım 
Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
yardım 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademe ücretleri far
kı için 
Dernekler ye köyler tarafın
dan inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım için 
Fâtih Külliyesi onarımı için 

Fasıl yekûnu 

826 534 

910 399 

225 000 

1 000 000 
40.000 

1 265 000 

1 468 074 1 468 074 

307 000 307 000 

1 000 000 5 000 000 
0 0 

1 307 000 5 307 000 

Ankara Üniversitesine yardım 16 244 566 16 944 900 16 469 900 



—-

F. 

606 

607 

608 

228/1G — Maliye Vekâleti 

M. 

10 

20 

Tahsisatın nev'i 

İstanbul Üniversitesine yar
dım 
İstanbul Teknik Üniversitesi
ne yardım 
Petrol Dairesi Reisliğine 
Hazinece ödenecek hisseler 
karşılığı 
Hazineden yardım 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

16 344 022 

9 298 906 

375 000 
94 455 

469 455 

1956 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 599 490 

10 001 762 

1 

160 000 
550 000 

710 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

18 299 085 

9 301 762 

160 000 
500 000 

660 000 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler 5 502 147 10 130 832 9 184 760 

610 Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne yardım 4 564 000 7 583 000 7 511 152 

611 5889 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 32 000 000 36 800 000 36 800 OCO 

612 5889 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 12 000 000 13 800 000 13 800 OCO 

613 

614 

615 
616 
617 

618 
619 

Beledive hastaneleri umumi 
masraflarına yardım 
Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 
Darülacezeye yardım 
Kızılay Kurumuna yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 
Darüşşefakaya yardım 
Türk Eğitim Derneğine yardım 

10 Yurtlar için 
20 Yeni tesisler için 

400 000 

15 000 
25 000 

550 000 

100 000 
165 000 

150 000 
100 000 

400 000 

15 000 
25 000 

550 000 

75 000 
165 000 

150 000 
100 000 

400 000 

15 000 
25 000 

550 000 

100 000 
215 000 

150 oro 
100 000 

Fasıl yekûnu 250 000 250 000 250 000 



F. 

620 
621 

622 

623 

624 

Maliye Vekaleti 

M. Tahsisatın nev'i 

Musevi Hastanesine yardım 
Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 
Yedikule Ermeni Hastanesine 
yardım 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine yardım 
İstanbul Esnaf Hastanesine 
yardım 

0 Hastane masrafları için 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

talısisatı 
Lira 

65 000 

85 000 

65 000 

50 000 

0 
40 000 

40 000 

—. 228/17 — 
1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira 

40 000 

60 COO 

40 000 

50 000 

0 
40 000 

40 COO 

Lira 

65 000 

85 000 

65 000 

50 COO 

40 COO 
0 

0 

625 

626 

627 

Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 

10 Ankara'daki Türkiye Sağır, 
Dilsiz ve Körler Derneği Ge
nel Merkezine 

20 Diğer derneklere 

Fasıl yekûnu 

Şehitlikler îmar Derneğine 
yardım 
Türk Tarih Kurumuna yar
dım 

25 000 
5 000 

30 000 

20 000 

628 

629 

630 

631 

25 000 
5 000 

30 000 

20 000 

25 000 
5 000 

30 000 

20 000 

Kurum ve yayın işleri için 
Kazı işleri için 

Fasıl yekûnu 

Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 
Türk Coğrafya Kurumuna yar
dım 
Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 
Milletlerarası Kızılhaç Kuru
muna 

30 000 
60 000 

90 000 

15 000 

ıo ooo 

20 000 

30 000 

20 000 
30 000 

50 000 

5 000 

5 000 

20 000 

10 000 

30 COO 
60 000 

90 C00 

15 000 

15 000 

20 000 

10 000 



228/18 — Maliye Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

633 Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 

634 îzmir Fuarına yardım 
635 Millî Kütüphaneye Yardım 

Derneğine yardım 
636 Şehitlik ve Âbidelerin îmar 

Derneğine, Çanakkale âbidesi 
inşaatı için 

O Ağaç Koruma Derneğine 
637 Göçmenlere Yardım Derneği 

Umum Merkezine 
638 Ankara Belediyesine yardım 
639 Mevlâna Celâlettini Rumî'nin 

türbesi etrafının tarh ve tan
zimi için Konya Belediyesine 

O Seyitbattal Gazi Türbesinin 
tamiri için Seyyitbattal Gazı 
Tarihî Eserlerini Onarım vo 
Güzelleştirme Derneğine yar 
dım 

641 Hacıbektaşı Veli Türbesinin 
tamiri için Hacıbektaş Beledi 
yesine 

642 Türk Ocağına yardım 
0 Ankara Yenişehir camii inşa 

atma yardım 
644 Marifetname Müellifi İbrahim 

Hakkı'nm Tıllö'deki Türbesi
nin tamir ve ihyası için kuru 
lan derneğe 

645 Kırkpmar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım 

647 Ankara Orduevine yardım 
648 Adana'da Kuvayi Milliye Mü

cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

50 000 50 000 50 000 
50 000 30 000 30 000 

15 000 O 15 000 

100 000 100 000 100 000 
5 000 0 0 

5 000 5 000 25 000 
0 0 3 000 000 

300 000 100 000 300 000 

100 000 0 0 

10 000 0 10 000 
100 000 50 000 50 000 

75 000 0 0 

15 000 0 15 000 

25 000 10 000 25 000 
200 000 200 000 200 000 

15 000 5 000 15 000 



Maliye 

Tahsisatın nev'i 

6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde 
meler 
6085 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 
Yardımsevenler Derneğine 
Şair Ahmetpaşa Türbesinin ik
mali inşaatı için Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumuna 
yardım 
îstanbul Enstitüsüne yardım 
Dumlupınar âbidesinin bakım 
masrafları için Afyon Beledi
yesine yardım 
Veysel Karani Türbesi ve Ca
mimin tanzimi için Veysel Ka
rani Türbesi Tamir Derneğine 
Türk El Sanatlannı Tanıtına 
Derneğine 
Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna 
Şehit makberlerinin tamiri 
için Edirne Belediyesine 
Türk Kadınlar Birliğine 
Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine 
Kayseri Darüşşifasınm tamiri 
için Kayseri Belediyesine yar
dım 
Gazianteb'de inşa edilecek Şe
hitler Âbidesi için Gazianteb 
Belediyesine 
Aksaray'da Şeh Cemalettin 
Aksarayi ve Şeyh Hamidaittini 
Aksarayi türbelerinin tamiri 
için Aksaray Belediyesine 

İeti — 228/19 — 
1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

452 000 751 000 751 000 

130 000 1 877 500 1 877 500 
25 000 0 0 

25 000 0 0 

20 000 0 0 

25 000 0 0 

25 000 0 10 000 

10 000 0 10 000 

100 000 100 000 100 000 

50 000 0 25 000 
20 000 0 20 000 

15 000 0 15 000 

50 000 0 0 

0 0 200 000 

0 0 25 000 



F. 

228/20 — 

M. Tahsisatın 

Mâliye 

nev'i 

Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

662 Âşıkpaşa türbesinin tamir ve 
ihyası için Kırşehir Belediye
sine 0 O 10 000 

684 Ankara Çocuk Sağlığı Derne-

0 

665 

ğine yardım 
Maltepe Cami Yaptırma Der
neğine yardım 
Et ve Balık Kurumuna yar
dım 

Altıncı kısım yekînu 

0 

0 

0 

104 462 029 

25 000 

50 000 

800 000 

123 348 558 128 

25 000 

0 

800 000 

565 233 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısım yekûnu 52 210 198 60 323 422 59 876 215 
Üçüncü kısım yekûnu 10 458 420 10 997 525 10 997 525 
Dördüncü kısım yekûnu 29 511 355 26 808 038 26 808 038 
Beşinci kısım yekûnu 310 000 660 000 660 000 
Altıncı kısmı yekûnu 104 462 029 123 348 558 128 565 233 

UMUMÎ YEKÛN 198 984 002 222 149 543 226 919 011 



Maliye Vekâleti 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

— 228/21 — 
1956 yılı için 

Ilükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Damga ve matbaası için 
Darphane için 

Fasıl yekûnu 

4 000 OOO 

17 500 
' 20 000 

37 500 

5 000 OCO 

17 500 
20 000 

37 500 

5 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Millî emlâk tef evvüz ve satın 
alma masrafları 
3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
Yatırımlar için İstanbul Tek 
nik Üniversitesine 
Yatırımlar için İstanbul Üni
versitesine 
Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 
Yatırımlar için Hudut ve Sa 
nüler Sağlık Umum Müdürlü 
güne 
Yatırımlar için Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğüne 
6623 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin (B) fıkrası gereğince 
Türk Havayolları Anonim Or
taklığına 
Fâtih külliyesi onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 

2 000 000 

1 638 500 

6 180 001 

6 335 000 

3 270 001 

350 000 

10 374 500 

2 000 000 

1 325 185 

5 443-000 

7 937 O01 

3 397 502 

350 000 

0 

2 000 000 

1 325 185 

6 143 000 

8 049 001 

3 422 502 

350 000 

0 

0 

460 000 

6 000 000 

0 

6 000 000 

0 



— 228/22 Maliye Vekaleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

746 Şehzade medresesi onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 

747 Seyitbattal Gazi Manzumesi 
onarımı için Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne 

751 Vekâlet servisleri için alınacak 
muhtelif makina ve arşiv mal 
zemesi ile ilgili her çeşit mas
raflar 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar 

O Başvekâlet 
O Basın - Yayın ve Turizm 

Umum Müdürlüğü 
13 Devlet Meteoroloji İşleri 

Umum Müdürlüğü 
O Toprak ve iskân işleri Umum 

Müdürlüğü 
15 Adliye Vekâleti 
0 Millî Müdafaa Vekâleti 
0 Dahiliye Vekâleti 

18 Emniyet Umum Müdürlüğü 
19 Jandarma Umum Kumandan

lığı 
0 Maliye Vekâleti 
0 Hariciye Vekâleti 
0 Milletlerarası iktisadi i ş Bir

liği 
0 Nafıa Vekâleti 
0 iktisat ve Ticaret Vekâleti 
0 Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekâleti 
0 Grümrük ve inhisarlar Vekâleti 

27 Ziraat Vekâleti 
0 Çalışma Vekâleti 
0 Münakalât Vekâleti 
0 işletmeler Vekâleti 

0 

0 

135 000 

75 000 

4 000 

33 000 

150 000 
100 000 
75 000 

267 000 
621 000 

700 000 
30 000 
30 000 

15 000 
70 000 
15 000 

185 000 
250 000 
953 751 
15 000 
15 000 

0 

200 000 

100 000 

135 000 

200 000 

100 000 

135 000 

Fasıl yekûnu 3 603 751 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

1 

0 
125 000 

0 
0 

150 000 

100 000 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

959 750 
0 
0 
0 

1 334 751 



Maliye Vekâleti —228 /23—-

M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Satınalınacak makina ve alet 
ler 

10 Damga Matbaası için 
20 Darphane için 

1 250 000 
750 000 

250 000 
750 000 

250 000 
750 000 

Fasıl yekûnu 2 000 000 1000 000 1000 000 

4604 sayılı Kanun gerekince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna <, 
Sermayesine mahsuben Ziraat 
Bankasına 
3202 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince ihtiyaç ser
maye olarak Ziraat Bankasına 
5016 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince Milletlera
rası Para Fonu Müessesesi 
îmar ve Kalkınma Bankasına 
6400 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin B fıkrası gereğin
ce Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne 
6086 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi mucibince turizm 
kredi fonu 
5591 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince sermayesi
ne mahsuben Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumuna 
6143 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne 

1 500 000 1 000 000 1 000 000 

14 530 484 15 661 718 15 661 718 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2 742 200 2 742 200' 2 742 200 

1 000 000 

2 000 000 

250 000 250 000 

12 000 000 8 000 000 8 000 000 

15 000 000 5 000 000 5 000 000 

104 497 853 100 269 168 101215 240 



— 228/24 — 

F. M. 

Maliye Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 207 499 997 201 630 624 201 630 624 

793 Yatırımlar için Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğüne 157 270 OOO 203 103 439 207 350 955 

794 Et ve Balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 0 3 000 000 3 000 000 

0 18 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Nafıa Bütçesine konulacak) 11 000 000 2 2Ü0 000 0 

Yatırımlar yekûnu «70 427 787 576 782 337 581 947 676 



29 - Devlet Borçları 



Rapor 
8 . II . 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

1956 yılı Devlet Borçları Bütçesinin tetkiklerine ait mütalâamızı arz ederken Hazine Umum 
Müdürlüğü muameleleriyle bâzı meseleleri üzerinde malûmat vermeyi de faydalı telâkki ettik. 

Ancak şurasını hemen kaydetmeye mecburuz ki, çok kısa bir zamana sıkışan bu tetkiklerden, 
her ciheti etraflıca düşünülmüş birtakım mütalâa ve temennileri ortaya koymaya bittabi imkân 
tasavvur edilemez. Yapmaya çalıştığımız iş sadece bâzı meselelerin mevcudiyetine işaret etmek 
ve bâzı istikametlerde hal çareleri aranılması zaruretini irae etmekten ibarettir. 

Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürlüğü, Hazine muamelâtının yanı başında asgari onun 
kadar mühim olmak üzere memleketin döviz mevzuuna da vaziülyet bulunmaktadır. 

Gerek âmme sektörüne gerek hususi teşebbüs sahasına tahsis edilen dövizlerin tediyesi doğru
dan doğruya veya dolayısiyle bu daire taıvıf mdan tahsis edilmekte ve hesabı tutulmaya çalışıl
maktadır. 

Türkiye'nin dış tediye gücünü alâkalandıran bu mevzuun hayati ehemmiyeti her türlü izahtan 
varestedir. 

Buna rağmen bir döviz bütçesinin henüz yapılamamış olmasını üzülerek kaydederken, önümüz
deki zamanlarda bu mevzuun ele alınmasına müteveccih alışmaların da tasavvur halinde olduğu
na işareti faydalı telâkki ederiz. 

İhracat dışında kalan bellibaşlı kaynaklardan elde edüen dövizlerin yıllık tutarı, Maliye Ve
kâletinin Tediye Muvazenesi Servisinden elde edilen rakamlara göre şöyledir : 

Turistlercleü elde edilenler 

Kıymet 
Yıllar T. h. 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 ( i i aylık) 

4 463 000 
12 089 000 
6 404 000 
6 581 000 
4 959 000 
v, 159 000 



_ 231 
Döviz giderlerine gelince; ithalât dışında kalan döviz tahsisleri4e^^eM^fmı^erviîdn v^r^iği 

rakamlara göre şöyledir : 

1 000 T. Lirası olarak 

Tahsis ciheti 

Ticari seyahat 
Turistik > 
Sıhhi sebeple 
Hususi tahsil ve staj 
Resmî tetkik ve tahsil 
Hac seyahati 
Yolluklar 

1950 

4 148 
370 

1 024 
5 622 
3 232 
6 195 
2 561 

1951 

4 565 
1 064 

845 
3 830 
1 769 

-.>— 
3 698 

1952 

5 591 
2 018 
1 009 
4 362 
1,188 
9 549 
4 745 

1953 

7 900 
2 293 
1 42$ 
5 567 

992 
9 854 
6 125 

1954 

8 885 
1 715 
1 493 
6 326 
1 870 
7 130 
9 402 

1955 

5 228 
1 628 
1 609 
6 131 
1 168 
2 693 
7 057 

Yekûn 23 152 16 311 28 462 34 160 36 621 25 574 

1955 yılı 11 aylık devresi içinde Hariciye ntemurlariîia verilen ayhkîar ile yollukların tutarı da 
şöyledir : 

Aylıklar 9 574 000 
Muvakkat memuriyet yolluk ve 
yevmiyeleri 7 298 ©00 

Yekûn 16 873 000 

İthalât içinde mütalâa edilmekle beraber, memleket kültürü ile yataaıdan alâkadar olduğu 
için her yıl encümen üyeleri tarafından üzerinde durulan kitap, mecmua ve abone karşılığı olarak 
tahsis edilmiş döviz miktarları da aynı kaynaktan alınmış rakamlarla şöyledir : 

Yular 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

T. Lirası 

4 127 000 
2 910 000 
2 331 000 
2 339 000 
2 212 000 
1 760 000 (11 aylık) 

Kitap, mecmua ve sair mevkuteler' için mer'i rejim 

14 sayılı Karara mütaallik olarak Maliye Vekâleti: tarafından tanzim ve neşir ve ilân edilen 
2 sayılı tebliğde bu nevi ithalâtın cereyan tarzı tesbit edilmiştir. Muameleler iki ayrı katagoride 
mütalâa edilmiş, ticari mahiyette olanlar için Maliye "Vekâletinde kurulmuş olan bir komitenin 
proforma fatura üzerinden tetkikat yaparak evvel vizesi şart koşulmuştur. 

Gayri ticari olan şahsi ve aile ihtiyacı için getirtilecek kitap, mecmua ve saire için 1Ö0 liraya 
kadar olanlar için mahallî kambiyo mercilerince ve kıymeti 100 liradan fazla olanlar için vekâlet 
kambiyo müdürlüğünün evvel müsaade yani döviz permisi verilmesi esası vaz'edilmiştir. 

Bundan böyle memleketin kitap ihtiyacını bu usulle karşılamak mümkün olabilecektir. 

Ancak halen fiilî durum odur ki Amerikan Kültür Heyeti ile yapriınıg &»laşma41e Amerika'dan 
mahdut naşirlerden gelen kitaplar dışında. bilhassa Avrupa'dan kitap getirmek kabil 4eğiidk\ (gün
kü rejim, kitapların fiilen ithalinden sonra döviz transferine imkân vermektedir, Halbuki aynı şe-
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kilde ithal edilmiş kitapların bedellerinden mühim bir kısım hâlâ ödenememiş bulunmaktadır. 
Bu sebeple de rejim fiilen işlememektedir. 

Maliye Vekâletinin mecmuu pek de fazla sayılmıyacak bir seviyede olan kitap bedellerinin bir 
an evvel transfer edilmesi yolunda süratli tedbir almasını şiddetle tavsiyeye şayan buluruz. 

Döviz mevzuunda iki noktaya ayrıca teması zaruri görüyoruz. Bunlardan birisi seyahate vaz'-
edilen tahdidat, diğeri turist dövizleridir. 

Seyahate konulan tahditler : Vatandaşın yurt dışına seyahati Pasaport Kanunu hükümleriyle 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu kanunun bir hükmüne göre memleket dışına seyahat edecek va
tandaşların dışarda maişetini temin ettiklerini ispat etmeleri şart bulunmaktadır. Bu hükümden 
faydalanarak pasaport istiyen vatandaşlar, kambiyo mercilerince kendilerine döviz tahsis edildiği 
takdirde tatbikatta bu ispat keyfiyeti tahakkuk etmiş telâkki olunmakta ve seyahatleri mümkün 
kılınmaktadır. 

Kambiyo mercilerince veya Maliye Vekâletince döviz talebi is'af edilmiyen veya böyle bir mü
racaat yapmıyan vatandaşın seyahat edebilmesi için ise, kambiyo mercilerine memleket dışındaki 
masraflarının karşılanacağına dair dışarda mukim yakın akrabalarından konsolosluklarımızca tas
dik edilmiş tahhütnamelerin ibrazı şart koşulmaktadır. Bu tedbirin, kambiyo mercilerince sertleşti
rilmiş olmasının ifade ettiği acık mâna dövizin serbest piyasadan yahut karaborsadan temin edil
mesine mâni olmak, bu suretle Türk parasının kıy netini tutmak olduğu aşikârdır. 

Ancak, alınmış olan bu tedbirin maksada hizmet etmediği buna mukabil vatandaş üzerinde psi
kolojik tazyikler icra ettiği de aşikârdır. # 

Kambiyo mercilerinin istedikleri taahhütlerin behemehal kendilerince tâyin edilen derecedeki 
yakın akrabalardan olmasını zaruri kılan bir hüküm kanunlarımızda mevcut değildir. îspat key
fiyetini kanundan daha dar bir çerçeveye sıkıştırılması idarenin salâhiyeti olmadığına göre bu 
yoldaki tatbikat hukuki anlayışa da uygun değildir. 

Aslında yabancı memleketlerdeki masraflarını karşılamaktan uzak olan bâzı maceraperestlerin 
hariciye teşkilâtımıza külfetler tahmil etmemesi ve devlet bütçesine lüzumsuz yere yük olmaması 
maksadiyle konmuş olan ispat hükmü, döviz zaruretiyle işler bir mekanizma haline getirilmesi tec
viz edilemez. Memleket dışından gelecek bir taahhütnameden ziyade, memleket içinde vatandaştan 
bir garanti istenmesi ve devlete tahmil edeceği külfetleri bu suretle peşinen temin etmesi istenebil 
lir | 

Kaldı ki bu tedbir gayriresmı döviz kurları üzerinde ıslah edici bir rol oynamak imkânını tat
bikatta kaldığı müddetçe bulamamıştır. Bu kurların daha da yükselmiş olması, psikolojikman bu 
tedbirin benzerleriyle beraber menfi rol oynadığı dahi iddia edilebilir. 

1955 yılının on bir aylık seyahat döviz tahsislerinde ise bariz bir azalma mevcut değildir. Bu
na mukabil sıhhi sebeple yapılan seyahatlere tahsis edilen dövizde bir artış kaydedilmiştir. Bu da 
gösteriyor ki yakın akrabası tarafından verilmiş taahhütnameyi ibraz edemiyen vatandaş sıhhi se
beplere doğru kaymaktadır. 

Maliye Vekâletinin kambiyo mercileri tarafından bu şekilde tatbik edilen ispat mecburiyetine 
arz ettiğimiz istikamette bir değişiklik vermesini her bakımdan faydalı telâkki ederiz. 

İkinci nokta da turist dövizleridir. 

Her yıl Bütçe Komisyonunda azalar tarafından ileri sürülen mütalâalar turistler tarafından ge
tirilecek dövizlerin sadece bu sahada kullanılmak üzere bir kurdan muamele görmesi noktasında 
temerküz eder. 
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1950 yılından 1955 yılma kadar yabancıların getirmiş oldukları döviz rakamları tetkik edilirse, 

bir inkişafın değil fakat bir gerilemenin mevcudolduğu görülür. 

Memleketimizde turizme son yıllarda verilmiş ehemmiyet ve inşa edilmiş en modern otellere 
rağmen bu gerileyişin mânası çok daha ehemmiyet taşır. 

Gelen turist adedini tesbit etmek mümkün olmamasına rağmen yıllık vasatinin düşmekte oldu
ğunu izah eden her hangi bir hâdise ve delil yoktur. O halde gelen dövizlerin resmî kurla muame
leye tâbi olmadığı buradan çıkarılabilir. 

Bu neticenin ise daha müspet tedbirler aramak yolunda zaruri bir işaret taşıdığı da ortadadır. 

Hava nakliyatı için tayyare şirketlerine tanınmış deblokaj haklarına muvazi bâzı tedbirlerin 
alınmasını ve memlekete gelen turisti ceza tehdidi altında bulunduran müeyyidelerle, gayriiktisadi 
şartlarla karşı karşıya bırakmaktansa idareyi döviz kuru bakımından taahhüde sokmıyacak v<ı 

binaenaleyh para fonu karşısında mukavele dışında muamele yapan merciler haline getirmiyecek 
bir usulün acilen vaz'ma büyük lüzum hissedilmekte olduğunu kaydederiz. 

Döviz mevzuundaki maruzatımıza nihayet verirken kısaca Amerikan sermayesinin memleketi
mize gelmesinde teknik bir mahzur halinde görünen konfiskasyon mevzuuna da temas etmek is
teriz. 

Filhakika, Amerikan İktisadi İş Birliği Kanunu gereğince yabancı memleketlere sermaye ya
tıracak olan Amerikalı sermayedarlara iki türlü garanti tanınmıştır. 

Bunlardan birincisi, yatırım yapılan memleketlerdeki sermayenin kazançları ile tekrar memle
kete dönmesi halinde dolar olarak Amerika 'da tahsil imkânını veren garantidir. 

Diğeri de yatırım yapılan memlekette istimlâk ve müsadere edilmesi ihtimali karşısında serma
yedarın mâruz kalacağı zararın dolar olarak garantisidir. 

Amerikan Hükümeti, İktisadi İş Birliği Kanununun bu şekilde vaz "ettiği garantileri vermek 
için, yardım anlaşması yaptığı memleketlerle imza ettiği mukavelelere ek olarak bu iki hususu da 
karşılıklı taahhüde bağlamaktadır. 

Türkiye ile yapılan anlaşmada konvertibilite kabul edilmiş ve yabancı yatırımları teşvik eden 
kanunumuza muvazi olarak bu husus temin edilmiştir. 

Ancak ikinci nokta yani istimlâk ve müsadere haline ait bulunan garanti meselesi halledilmiş 
değildir. 

Türkiye'ye gelmek istiyen hususi sermaye bu garantiyi almadıkça harekete geçmek bakımın
dan cesareti kırılmaktadır. 

Hususi teşebbüs sahasına giren yatırımlar, Yabancı Yatırımları Teşvik Kanunu gereğince bu 
hususta salâhiyet sahibi Komite tarafından tetkik ve Hükümetin tasdikinden geçmek suretiyle 
emin bir yolda tahakkuk ettiğine göre memleketimiz cephesinden konfiskasyona karşı garanti 
verilmesinde her hangi bir mahzur mütalâa ed'lemez. 

Bu mucip sebepledir ki, Amerikan sermayesini çekingen kılan bu mahzurun bir an evvel 
ortadan kalkması için harekete geçmeyi de tavsiyeye şayan bulmaktayız. 

Dış tediyeler bakımından ehemmiyetli olan OFF - Shore ve enfrastrüktürden de bir nebze 
bahsedeceğiz. 

1955 yılı içinde OFF - Shore siparişi olarak 14 212 000 liralık iş tahakkuk ettirilmiş ve enfras
trüktürden de 106 175 000 liralık iş realize edilmiştir. 

1956 yılı için iki mevzuda yapılan tahminler ist şu şekildedir. 
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Makine, Kimya Endüstrisi Kurumuna verilmiş siparişlerden 16 268 000 lira elde edilecektir. 

Ve enfrastrüktürden de 150 milyonluk bir gelir sağlanacaktır, 

Amortisman sandığı : 

Âmme sektörünün kredi ihtiyacını karşılamak ve devlet tahvilleri piyasasını ayarlamak vazifesiyle 
kurulmuş olan Amortisman Sandığının 1955 yılı faaliyeti hulasaten aşağıya dercedilmiştir. 

Sandık 31 . I . 1956 tarihi itibariyle sermayesinden 4 677 490,55 liralık, 

% 20 munzam karşılıklardan 70 600 435,38 liralık, 

îhraçolunan tahvillerden de 110 000 000 liralık bir fazlalık elde etmiştir. Umumi artış yekûnu 
185 277 925,93 liradır. 

Elde edilen bu artışın plase edilmiş şekli ise şöyledir. 
Etibank 47 000 000 
DD Yolları 10 000 000. 
Et ve Balık Kurumu 18 000 000 
iller Bankası 14 000 000 
Sümerbank 20 000 000 
Sair plasman 70 900 000 

Yekûn 179 900 000 

Bu kredilerde İller Bankasına 20 yıllık vâde ile verilmiş ve 20 müsavi taksitte itfası kabul edilmiş
tir. 

Diğerleri 15 yıllık kredilerdir. Ancak envestism anların istihsale geçmesi için üç yıllık bir müdde
tin geçmesi icabedeceği düşünülerek ilk üç yıl yalnız faiz ve geri kalan 12 yılda da on iki müsavi tak
sitte itfası üzerinde mutabık kalınmıştır. 

Bu krediler de mukaveleye bağlanan faiz miktarı % 6 dır. 

Sandık tahvil piyasasından, 12 598 685 lira kıymetinde ve 107 083 aded tahvil mubayaa etmiş, ve 
1 563 012 lira kıymetinde de 18 162 aded tahvil satmış veya itfa etmiştir. 

Devlet borçları : 

Devlet borçlarının konsolide ve dalgalı olanları iç ve dış borçlar olarak aşağıdaki tabloda gösteri
len tahavvüle uğramıştır. 

Bu borçların genel bütçeye aidolanları 1 No: lı tabloda ve katma bütçeli daireler ve diğer 
müesseselere aidolanları da 2 No: lı tabloda gösterilmiştir. 

31 . XII . 1955 tarihindeki vaziyete göre devlet borçlarının umumi yekûnu 3 060 026 852 li
raya baliğ olmuştur. 

Aynı tarihte Toprak Mahsulleri bonoları için Hazine kefaleti verilmiş olan meblâğ 463 500 000 
liradır. 

Devlet Borçlarının mukayesesi: 

Muhtelif memleketlerin devlet borçlarının tutarı ile devlet gelirleri arasındaki nispet 3 No: lı 
tabloda gösterilmiştir. 

Yine muhtelif memleketlerin devlet borçlan ile millî gelirleri arasındaki nispetler de 4 No : lı 
tabloda gösterilmiştir. 



Bu tablolarda gösterilen rakamlar, devlet borçları listeleri, International Financial Statistics 
ve istatistik aylık bültenlerinden alınmıştır. 

Kalkınma hamlesi içinde bulunan memleketimizde devlet borçlarının seviyesi diğer memle
ketlerle mukayese edildiği takdirde hepsinden düşük seviyede olduğu görülür. İktisadi politikada 
ayarlı bir inkişaf politikası takibedilmek suretiyle kamçılanacak istihsal seviyesinde Devlet Hazi
nemizin daha da borçlanabileceği bir hakikat olarak ortadadır. 

Devlet borçlarının yükü uzun yıllara dağıtılmış olduğu için halihazır nesil üzerine çekilmez bir 
tazyik yaptığı hiç şüphesiz iddia edilemez. Nihayet memlekette iktisadi refahın artmasını sağlı-
yacak olan envestismanlara büyük bir yüzde ile intikal eden bu borçların daha da çoğalmasın
da ne malî ve ne de iktisadi bir mahzur tasavvur edilemez. Ve hele bugünkü seviyesi bu türlü kor
kuları ilham etmekten uzak bulunduğu da aşikârdır. 

. Devlet Borçlan Bütçesine gelince : 

T. B. M. Meclisine sunulan bütçede yekûn olarak 19 490 439 liralık bir fazlalık vardır. 

Bu artışı mucibolan kalemlerden bellibaşlıcaları şunlardır : 

13 milyon küsur, emekli maaşlarına yapılan zamlardan 

4,5 milyonluk kısmı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince verilmiş olan toprak tahville
rinden bakiye kısmın itfasından 

4 012 000 liralık kısmı 1955 yılının 60 milyonluk istikrazına ait tertiplerden 

4 milyon küsur kısmı Emekli Sandığına ödenecek 58 milyon liranın tediyesini teminen 6583 

sayılı Kanuna istinaden yapılan aynı miktar istikrazdan 

Ve nihayet 36 ve 38 milyonluk Marshall kredilerinin ilk defa bu yıl başlıyan itfa taksitlerin
den terekkübetmektedir. 

Buna mukabil bâzı fasıllarda da azalmalar olmuştur. 

Bu fasılların başlıcalan da şunlardır : 

1,5 milyon su işleri bonoları itfasından, 

400 000 lira Zirai Donatım Kurumu bonolarından, 

10 milyon lira Hazine avanslarının itfasına tahsisat ayrılmamış olmasından, 

863 000 lira hükme bağlı borçlardan, 

Dış kredi olan Sovyet kredisinden 780 000 lira, 

425 000 lira Sivas - Erzurum Demiryolu istikrazları tertibinden, ikinci tertibin sona ermiş ol
ması itibariyle hâsıl olan azalmalardır. 

Bütçeye konulmuş olan tahsisat kanun ve mukaveleleriyie tesbit edilmiş, plânlara göre tesbit 
edilmiş olduğundan her hangi bir değişikliğe mevzu teşkil etmiyecektir. 

Bütçenin kabulü encümenin yüksek tasviplerine arz olunur. 

Balıkesir Mebusu Sinob Mebusu 
S. Yırcah S. Somuncuoğlu 



Gtenel bütçeden 
ödenenler 

-îq borçlar : 
Konsolide 
Dalgalı 

-Dış borçlar : 
Konsolide 
Dalgalı 

31.5 .1950 

749 964 028 
350 169 484 

1 100 133 512 

466 140 020 
14 199 455 

480 339 475 

31.12 .1950 

743 793 374 
310 150 276 

1 053 943 650 

557 854 322 
14 079 562 

571 933 884 

Tablo - [î] 

31.12.1951 

714 451 106 
369 785 641 

1 084 236 747 

549 842 683 
7 780 601 

557 623 284 

31.12 .1952 

744 296 030 
208 245 950 

952 541 980 

647 196 266 
4 688 490 

651 884 756 

31.12 .1953 

710 308 320 
251 264 781 

961 573 101 

507 336 116 
88 123 450 

595 459 566 

1 580 472 987 1 625 877 534 1 641 860 031 1 604 426 736 1 557 032 667 



Katma bütçeli daireler 
•e diğer müesseseler 31'. 5 .1950 

I - i ç borçlar : 
a) Konsolide 
b) Dalgalı 

II-Dış borçlar : 
a) Konsolide 
b) Dalgalı 

21 723 015 
479 962 700 

501 685 715 

135 850 161 
79 291 229 

215 141 390 

216 827 105 

31.12 .1950 

20 137 266 
520 289 813 

540 427 079 

133 362 838 

69 878 785 

203 241 623 

743 668 702 

Tablo - [2] 

31.12 .1951 31.12.1952 

18 373 334 
576 027 793 

594 401 127 

127 084 399 
65 232 687 

192 317 086 

786 718 213 

16 119 330 
583 290 195 

599 409 525 

119 849 894 
50 874 909 

170 724 803 

770 134 328 

Umumi yekûn 2 297 300 092 2 369 546 236 2 428 578 244 2 374 561 064 
Toprak Mahsulleri Ofi
sinin hazine kefaletini 

31.12.1953 

13 804 022 
574 765 414 

588 569 436 

118 416 408 
40 281 690 

158 698 098 

747 267 534 

2 304 300 201 

haiz bonoları 105 000 000 196 000 000 331 000 000 521 000 000 756 000 000 



1950 

Tablo [3] 

Devlet borcu yüzde nispeti 

1951 1952 1953 1954 1955 

Avustralya 
Kanada 
Fransa 
İtalya 
Japonya 
Norveç 
İsviçre 
İngiltere 
Birleşik A. 
Türkiye 

194.6 
433.7 
213.1 
217.9 

15.1 
451.7 
386.5 
623.7 
536.3 
140.49 

148.1 
318.2 
182.6 
187.7 
11.1 

367.5 
374.6 
560.2 
401.1 
141.69 

141.4 
338.1 
178.2 
177.6 
15,8 

— 
322.1 
562.2 
325.6 
125.51 

151.2 
33&4 
177.6 
180.9 
15.9 

— 
385.5 
535,1 
306,6 

97.59 

168.4 
348.2 
172.4 
180.7 
25.0 

— 
303.6 
508.4 
309.5 
108.2 

— 
— 

333.2 
425.8. 

28.4 
— 
— 

636.3 
377.4 
105.4 

6 ncı ay 
5 nci » 
9 ncu » 

10 neu » 
9 ncu » 

Yıl sonu 

itibariyle 
* 
» 

» 
» 
» 

Tablo [4] 

Devlet borcunun millî gelire nispeti 

1953 1954 

Avustralya 
Fransa 
İtalya 
isviçre 
Amerika 
Türkiye 

0,460 
0,517 
0,405 
0,373 
0,725 
0,165 

0,452 
0,491 
0,419 
0,355 
0,741 
0,197 



F. M. 

Devlet Borçları 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 
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1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I-Maaş, ücret, tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

801 

802 
10 
20 

Emekli, dul ve yetim aylık ve 
tahsisatları 
Vatani hizmet aylıkları 
Aylıklar 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

97 431 200 

950 000 
2 400 

952 400 

110 681 200 

1 110 000 
2 280 

1 112 280 

110 681 200 

1 110 000 
2 280 

1 112 280 

II - Başka haklar 
803 Mülga 551 sayılı Kanun gere

ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 20 000 18 000 1 018 000 

804 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 (% 1 ]er) 7 100 000 7 500 000 7 500 000 
12 Yönetim masraflarından Hazi

ne payı 2 511 600 3 941 316 3 941 316 
13 65 ne i madde gereğince vapıla-

cak ödemeler 10 000 2 000 2 000 
14 89 ncu madde gereğince ödene

cek emekli ikramiyeleri 11 000 000 9 000 000 9 000 000 
15 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı mad

deler gereğince yapılacak öde
meler 1 300 000 2 265 200 2 265 200 

16 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 
60 ve 61 nci maddeler gereğin
ce yapılacak ödemeler 1-610 000 1 626 100 1 626 100 

Fasıl yekûnu 23 531 600 24 334 616 24 334 616 

805 Mülga 1683 ve 4992 sayılı ka 
nunlara göre ödenecek ikrami
ye ve çocuk zammı 

10 Emekli ikramiyesi 0 0 5 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Beşinci kısım 

I - îç borçlar 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 

0 

121 935 200 

1956 yıh için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

0 

136 146 096 

3 000 

8 000 

137 154 096 

A - Konsolide borçlar 
2463, 2614, 3322, 4057, 4625, 
4275, 4938, 5072, 5185, 5864, 
5382, 6218, 6583 ve 6603 sayılı 
kanunlara istinaden yapılan 
istikrazlar 

11 % 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin faizi 

12 % 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin itfası 

13 % 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 

Yekûn 

16 îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin faiz ve 
ikramiyesi 

17 îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin itfası 

18 îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin umumi 
masrafları 

555 426 

10 994 

409 297 

10 263 

409 297 

2 087 580 1 808 940 1 808 940 

10 263 

2 654 000 

178 771 

596 200 

2 228 500 

136 552 

638 000 

2 228 500 

136 552 

638 000 

6 029 5 948 5 948 

Yekûn 781 000 780 500 780 500 

21 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin faiz ve ikramiyesi 2 577 400 2 391 260 2 391 260 
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1955 1956 yılı içm 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

22 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin itfası 3 007 540 3 193' 680 3 193 680 

23 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 26 060 26 060 26 060 

Yekûn 5 611 000 5 611 000 5 611 000 

26 Millî Müdafaa istikrazı tah
villerinin faiz ve ikramiyesi 6 101 182 5 649 782 5 649 782 

27 Millî Müdafaa istikrazı tahvil
lerinin itfası 6 638 740 7 090 140 7 090 140 

28 Millî Müdafaa istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 28 578 28 578 28 578 

Yekûn 12 768 500 12 768 500 12 768 500 

31 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin faizi 5 781 427 , 5 448 527 5 448 527 

32 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin itfası 5 466 800 5 799 700 5 799 700 

33 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları 26 773 26 773 26 773 

Yekûn 11 275 000 11 275 000 11 275 000 

36 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin faizi 10 445 356 9 879 656 9 879 656 

37 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin itfası 9 287 000 9 852 700 9 852 700 

38 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin umumi masrafları 29 644 29 644 29 644 

Yekûn 19 762 000 19 762 000 19 762 000 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin faizi 5 819 507 5 542 296 5 542 296 

42 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin itfası 4 546 100 4 817 600 4 817 600 

43 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 19 893 19 893 19 893 

Yekûn 10 385 500 10 379 789 10 379 789 
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M. Tahsisatın nev'i 

0 Toprak tahvillerinin faizi 
0 Toprak tahvillerinin itfası 
0 Toprak tahvillerinin umumi 

masrafları 

Yekûn 

47 6603 sayılı Kanun gereğince 
Toprak tahvillerinin mubayaa
sı karşılığı olarak Amortisman 
ve Kredi Sandığına yapılacak 
ödeme 

51 1949 istikrazı tahvilleıinin 
faiz ve ikramiyesi 

52 1949 istikrazı tahvillerinin 
itfası 

53 1949 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

274 540 
389 158 

8 302 

672 000 

6 061 750 

4 384 300 

21 950 

Yekûn 10 468 000 

56 % 5 faizli 1951 istikrazı tah
villerinin faizi 2 714 775 

57 % 5 faizli 1951 istikrazı tah
villerinin itfası 2 100 000 

58 % 5 faizli 1951 itsikrazı tah
villerinin umumi masrafları 8 725 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene» 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 
O 

0 

0 

0 

o 
o 
o 

0 4 502 185 4 502 185 

5 819 170 

4 635 900 

21 950 

10 477 020 

2 614 775 

2 200 000 

8 725 

Yekûn 4 823 500 4 823 50O 

61 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin faizi 6 070 800 5 870 800 

62 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin itfası 3 960 000 4 160 000 

63 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 17 200 17 200 

5 819 170 

4 635 900 

21 950 

10 477 020 

2 614 775 

2 200 000 

8 725 

4 823 500 
'ir,1,,;1 i'••T,ııj"^ja 

5 870 800 

4 160 000 

17 200 

Yekûn 10 048 000 10 048000 10 048 000 

66 % 5 faizli 1955 istikrazı tahvil
lerinin faizi 

67 % 5 faizli 1955 istikrazı tahvil
lerinin itfası 

O 2 500 000 

0 1 512 200 

2 500 000 

1 512 200 



Devlet Borçlan — 236/7 — 

M. Tahsisatın nev'i 

68 % 5 faizli 1955 istikrazı tahvil
lerinin umumi masrafları 

Yekûn 

71 % 5 faizli 60 milyon liralık iç 
istikraz tahvillerinin faizi 

72 % 5 faizli 60 milyon liralık iç 
istikraz tahvillerinin itfası 

73 % 5 faizli 60 milyon liralık iç 
istikraz tahvillerinin umumi 
masrafları 

Yekûn 

Fasıl yekûnu (Konsolide îç 
Borçlar) 

B - Dalgalı Borçlar 
1513, 2248, 2354, 2701, 2808 v© 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 
4649, 4604, 4911, 6400 ve 5433 
sayılı kanunlar gereğince ya
pılacak ödemeler 

11 Su İsleri kredisinin faizi 
12 Su İşleri kredisinin itfası 

Yekûn 

16 Zirai Donatım Kurumu serma
ye kredisinin faizi 

17 Zirai Donatım Kurumu serma
ye kredisinin itfası 

Yekûn 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

100 000 ICO 000 100 000 

100 000 4 112 200 4 112 200 

0 2 900 070 2 900 070 

0 1 754 000 1 754 000 

0 100 030 100 030 

0 4 754 100 4 754 100 

89 348 500 101 522 294 101 522 294 

2 500 20 000 20 000 

821 000 696 000 6% OOO 
1 500 000 100 000 100 000 

2 321 000 796 000 796 000 

120 000 189 000 189 000 

500 000 100 000 100 000 

620 000 289 000 289 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

21 Devlet Malzeme Ofisi serma
ye kredisinin faizi 

22 Devlet Malzeme Ofisi serma
ye kredisinin itfası 

42 000 

1 000 000 

Yekûn 1 042 000 

27 000 

1 000 000 

27 000 

1 000 000 

1 027 000 1 027 000 

26 Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisinin faizi 96 000 

27 Devlet Üretme Çiftlikler: ser
maye kredisinin itfası 500 000 

Yekûn 596 000 

1:41 000 

100 000 

141 000 

100 000 

241 000 241 000 

Ceza evleri kredisinin faizi 

Fasıl yekûnu 

1 500 0 0 

4 580 500 2 353 000 2 353 000 

Hükme bağlı borçlar 
5582 sayılı Kanuna istinaden 
Hazinece verilen avansların 
mahsubu için 6371 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak öde
meler 10 000 000 

2 000 000 1 136 688 1 136 688 

0 0 

Dalgalı iç borçlar yekûnu 16 583 000 3 509 688 3 509 688 

îç borçlar yekûnu 105 931 500 105 031 982 105 031 982 

I I - Dış borçlar 
2434, 3525, 3738, 4171, 4882, 
5676, 6377, 5282, 5359, 5852, 
6336, 5824 ve 6352 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 

12 Birleşik Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyeti Hükümetinden 
temin olunan kredinin taksiti 

16 10 milyon isterlinlik ingiliz 
kredisinin faizi 

17 10 milyon isterlinlik İngiliz 
kredisinin itfası 

1 131 070 

232 944 

2 232 330 

350 494 

105 646 

2 561 090 

350 494 

105 646 

2 561 090 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

26 2 milyon isterlinlik îngiliz is
tikrazının faizi 

27 2 milyon isterlinlik îngitız is
tikrazının itfası 

31 264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazının faizi 

32 264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazının itfası 

36 10 milvon dolarlık Amerikan 
kredisinin faizi 

37 10 milvon dolarlık Amerikan 
kredisinin itfası 

18 10 milyon isterlinlik İngiliz 
kredisinin umumi masrafları 2 376 1 080 1 080 

Yekûn 2 467 650 2 667 816 2 667 816 

21 15 milyon isterlinlik îngiliz ve 
Fransız istikrazının faizi 1 036 772 830 478 830 478 

22 15 milyon isterlinlik îngiliz ve 
Fransız istikrazının itfası 6 825 284 7 031 578 7 031 578 

Yekûn 7 862 056 7 862 056 7 862 056 

138 238 

910 038 

110 732 

937 544 

110 732 

937 544 

Yekûn 1 048 276 1 048 276 1 048 276 

18 674 

122 925 

14 958 

126 641 

14 958 

126 641 

Yekûn 141 599 141 599 141 599 

21 293 

843 472 

1 818 

53 059 

1 818 

53 059 

Yekûn 864 765 54 877 54 877 

41 16 300 000 dolarlık Milletler
arası îmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin faiz ve masraf
ları 1 677 463 2 008 263 2 008 266 

42 16 300 000 dolarlık Milletler
arası îmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin itfası 1 1 477 580 1 477 580 

43 16 300 000 dolnrhk Milletler
arası îmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin umumi mas
rafları 1 1 1 



Devlet Borçlan 

M. Tahsisatın nev'i 

44 Milletlerarası îmar ve Kalkın
ma Bankasının sair kredileri
nin faiz ve masrafları 

51 38 milyon dolarlık Marshall 
kredisinin faizi 

52 38 milyon dolarlık Marshall 
Kredisinin itfası 

56 36 milyon dolarlık Marshall 
kredisinin faizi 

57 36 milyon dalârlık Marshall 
Kredisinin itfası 

61 11 200 000 dolarlık Marshall 
Kredisinin faizi 

72 Askerî teslihat kredileri taksiti 

76 Alacaklı başlangıç kredisinin 
faizi 

81 Kote Kredisinin faizi 
82 Kote Krdisinin itfası 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul ediiea 
Lira Lira 

2 683 940 

0 

2 542 680 

0 

Yekûn 1 677 466 3 485 848 3 485 848 

2 667 083 2 667 083 

3 842 272 3 842 272 

Yekûn 2 683 940 6 509 355 6 509 355 

2 533 705 2 533 705 

2 545 756 2 545 756 

Yekûn 2 542 680 5 079 461 5 079 461 

0 
8 988 000 

2 275 000 

2 730 000 
1 000 000 

398 780 

8 988 000 

2 275 000 

2 730 000 
1 

398 780 

8 988 000 

2 275 000 

2 730 000 
1 

Yekûn 3 730 000 2 730 001 2 730 001 

Fasıl yekûnu (Dış Borçlar yekûnu) 35 412 502 41 591 563 41 591 563 

Beşinci kısım yekûnu 141 344 002 146 623 545 146 623 545 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

121 935 200 136 146 096 137 154 096 
141 344 002 146 623 545 146 623 545 

UMUMÎ YEKÛN 263 279 202 282 769 641 283 777 641 



30 - Maarif Vekâleti 



Rapor 
24 . I . 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Muayyen hizmetlerin ifası için talebolunan tahsisat bakımından bütçe teklifleri, hükümetlerin 
umumi programları dairesinde bir yıllık faaliyet plânı mahiyetini arz etmektedir. Büyük Millet 
Meclisinin bütçe üzerindeki tasarruf ve murakabesini bihakkin sağlıyabilmek için bir taraftan geçen 
yıl verilen diğer taraftan da yeni yıl için talebolunan tahsisatın sarf ve mahallerini ve şeklini tes-
bit etmek ve bu suretle hizmetlere nüfuz eylemek iktiza eder. Bu noktayı nazar esas kabul olunarak 
Maarif Vekâleti bütçesini muhtelif hizmetler çerçevesinde tetkik eylemekte metot olarak geçmiş 
yıllarda olduğu gibi, fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Maarif Vekâleti 1956 yılı teklif bütçesi 384 974 614 lirası umumi masraflar, 36 053 386 lirası 
Vekâlet bütçesinde, 5 250 000 lirası Nafıa bütçesine nakledilmek üzere 41 303 388 lirası yatırımlar 
karşılığı olarak ceman 426 278 000 liradır. 

3 milyar lirayı aşan bütçe içerisinde Millî Müdafaadan sonra maarif hizmetlerine bu kadar tah
sisat ayrılmış olmasını Hükümetimizin maarif dâvasına atfetmiş olduğu ehemmiyetin katı bir delili 
olarak kabul etmek lâzımgelir. Filhakika 1948 yılında 157 küsur milyon lira olan Maarif bütçesi 
1956 yılında her sene bir miktar artırılmak suretiyle 426 küsur milyon liraya yükseltilmiş bulun
maktadır. Aşağıda (1) numaralı cetvel yıllar itibariyle bu artışı göstermektedir. 

No. 1 

Ek ve aktarma su- Hususi fasıl ve 
Bütçe ile verilen rctiyle alınan pansiyon 

Yıl 

1948 
1949 
1950 
19S1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

ödenek 

106 497 248 
105 732 843 
176 444 347 
188 481 990 
199 419 170 
234 189 389 
2,63 346 723 
361 126 293 
426 278 000 

Ödenek 

50 728 344 
26 152 128 
1 436 198 
1 237 412 
3 262 786 
2 044 900 
401 500 

. — 
— 

Toplanı 

157 225 592 
191 884 971 
177 880 545 
189 719 402 
202 681 956 
236 234 289 
263 748 2§3 

— 
__ 

(ödenekleri 

2 326 706 
1 621 922 
3 145 823 
3 318 281 
707 661 

13 689 883 
40 724 613 

— 
— 

Genel toplam 

159 552 298 
193 506 893 
181 026 368 
193 Ü37 683 
203 989 617 
249 924 172 
304 472 836 
361 126 293 
426 278 000 

Bütçe tetkikatımız Riyasetin tarafımıza tebliğ ettiği esaslar çerçevesinde yaplmıştır. Bu duruma 
göre personel masrafları, yolluklar, idare masrafları, münakaleler, tahsisat bakiyesi durumu ve za
ruri ihtiyaçlar ayrı ayrı tesbit olunmuştur. 

1956 yılı bütçe teklifi 1955 yılı bütçesine nazaran 7 887 276 lira eksik ve 73 1.38 982 lira fazla 
olarak tesbit olunmuştur. Aşağaıdaki (2) numaralı fetveldo iki yıl arasındaki tahsisat eksiklik ve faz
lalığı hizmet bölümleri olarak gösterilmiştir, 
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ı. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

No. 2 

1955 • 1956 Yılları Bütçelerinin Mukayese Cetveli 

1955 Yılı 1956 Yılı 

Vekil tahsisatı 
Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 

Yatırımlar 
Yatırımlar (Nafıa Bütç 

Yekûn 

nesine) 

Yekûn 

Tahsisatı 
Lira 

12 000 
276 862 448 

4 705 524 
34 630 335 

923 000 
5 439 600 

322 572 907 
38 553 386 

— 

361 126 293 

Teklifi 
Lira 

12 000 
328 653 688 

5 565 858 
42 375 312 

923 000 
7 444 756 

384 974 614 
35 053 386 

5 250 000 

426 278 000 

Fazlası 
Lira 

53 237 115 
860 334 

7 744 977 
— 

2 546 556 

64 388 982 
3 500 000 
5 250 000 

73 138 982 

Noksanı 
Lira 

1 445 875 
— 
— 
— 

541 400 

1 987 275 
6 000 000 

— 

7 987 275 

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere fazlalığın büyük kısmı olarak 53 237 115 lirası perso
nel masrafları karşılığı, 7 744 977 lirası daire hizmetleri, 8 750 000 lirası yatırımlar karşılığıdır. 
Geçen yıllara nazaran 742, bölümde ilkokullar inşaatında 5. milyon ve 772. bölüm Atatürk Üniver
sitesi tahsisatından da 1 milyon lira eksiklik mevcuttur. 

1956 yılı için zammolunan tahsisatın durumunu gösterir (3) numaralı cetvel aşağıdadır. 

No. 3 

P. M. Tahsisatın nev'i 

201 11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 11 Merkez hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler hizmetliler 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 ücretleri 

206 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
40 Yakacak zammı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasi ile 34, 
38, ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 

Zam edilen 
Lira 

455 875 
43 631 300 

238 755 
4 087 605 

— 
349 000 

8 900 
337 500 

Tenzil edilen 
Lira 

— 
— 

— 
— 

1 445 875 
— 

— 
— 

520 400 
600 000 
200 000 
50 000 

757 780 
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M. Tahsisatın nev'i 

30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, eksersiz 
ve şeflik ücretleri 

40 Ders ücretleri 

40 öteberi masrafları 

50 Aydınlatma 

Basılı kâğıt ve defterler 

11 Merkez posta ve telgraf ücreti 
21 Merkez telefon masrafı 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

11 Merkez kira bedeli 
12 Vilâyetler kira bedeli 

30 Müfettişler harcırahı 

50 Ecnebi uzman öğretmenler harcırahı 

12 Vilâyetler memurları tedavi masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

30 Niğde - Aksaray'ı Sultanhan restorasyonu 

10 Yüksek öğretmen okulu masrafları 
20 Eğitim enstitüsü masrafları 
30 Devlet Konservatuvarı masrafları 
10 Lise ve ortaokullar masrafları 
20 îmam - Hatip okulları masrafları 

10 Teknik, teknik öğretmen, yüksek ekonomi ve ticaret okul
ları masrafları 

20 Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri masrafları 

10 îlk öğretmen okulları umumi masrafları 
20 îlk Öğretmen okulları umumi mezunlarının donanım mas

rafı 
40 Yatılı ilkokulların masrafları 

11 Kütüphanelerin umumi masrafları 
13 Okul kütüphaneleri masrafları 

14 Millî Kütüphane masrafları 

Güzel Sanatlar Akademisi masrafları 

17 Fevkalâde sanat istidatlı çocukların her türlü masrafları 

Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu masrafları 

Korunmaya muhtaç çocuklar masrafları 

10 Yayın masrafları 

40 Kültür münasebetleri umumi masrafları 

Zam edilen Tenzil edilen 
Lira Lira 

1 000 000 — 
1 000 000 

10 000 — 
4 000 — 
«5 000 — 
40 000 — 
26 000 — 
10 000 
22 000 — 
108 834 — 
50 000 

466 000 — 
48 500 — 
10 000 
250 000 — 
130 360 — 
570 795 
126 330 
450 000 — 
26 000 — 

420 000 
447 832 — 

3 245 000 -

8 560 
432 880 
55 000 — 
10 000 — 
50 000 -
47 000 — 
23 000 -

200 000 
500 000 -
65 000 -
J27 220 
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Zam edilen Tenzil edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

455 Prevantoryum ve sanatoryum masrafları 60 000 — 

458 10 Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergileri
nin her türlü masrafları — — 

601 10 Parasız yatılı talebelerin pansiyon ücretleri 560 056 — 
20 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerindeki indirmeler 36 500 — 

608 Türk dili ve kültür dersleri öğretmenlerinin maaşları için 
özel okullara yardım — 541 400 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 

701 10 Devlet malı binaların onarımı 

711 Lise ve ortaokullar tesisatlarının onarımı 

731 İstimlâk ve satmalma 

742 Köy okulları inşaatı 

751 Lise ve ortaokullar tesisatı 

772 Atatürk Üniversitesinin kuruluşu 

744 Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak masraflar 1 450 000 

775 Karadeniz Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak 
masraflar 500 000 

741 19 Yapı ve esaslı onarımlar 4 500 000 
20 Öğrenci masrafları 750 000 

950 000 
50 000 
50 000 
800 000 

— 
650 000 

— 
— 
— 
— 

5 000 000 
— 

1 000 000 

Umumi yekûn 73 138 982 7 987 275 

1) cetveline 583 kadro ilâve edilmiştir. Ücret tutarı 950 100 liradır. Bu kadroların daireler iti
bariyle yekûn adedi ve ücret tutarı aşağıdaki (4) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 



242 
No. 4 

D - Cetveline ilâvesi istenen kadrolar 

Yıllık tutarı 
Aded Lira 

Yüksek öğretim 
özel okullar 
Meslekî ve teknik öğretim 
Güzel sanatlar 
Eski eserler ve müzeler 
Orta öğretim 

13 
20 

115 
27 
64 

344 

18 000 
30 000 

266 100 
66 600 

109 800 
459 600 

Yekûn 583 950 100 

L cetvelinden serlbest bırakılan kadrolar 47 aded olup aşağıda (5) numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

No. 5 

1956 yth içiru (L) cetvelinden serbest bırakılan kadrolar 

D. 

10 
11 
12 
13 

11 

9 

Memuriyetin nev'i 

Maarif daireleri 
Mümeyyiz 

» 
Başkâtip 
Kâtip 

İlköğretim müfettişi 
Müfettiş 

İstanbul Teknik Okulu 
Asistan 

Aded 

4 
5 
3 

10 

20 

15 

Maaş 

35 
30 
25 
20 

30 

40 

Toplam 57 

Bütçe tetkikatını yaptığımız 6 .1 .1956 tarihine kadar sene içerisinde fasıldan fasıla yapılan 
münakaleye ait (6) numaralı cetvel aşağıdadır. 
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No. 6 

Fasıldan fasla münakale cetveli 

Tenzil edilen Zam edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

55ü 
150 
70 

600 
800 
5 
26 

000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

Maarif Vekâleti 

201 12 Vilâyet memurları maaşı 2 750 000 

206 12 Vilâyet memurları çocuk zammı — 
22 Vilâyet memurları doğum yardımı — 
40 Yakacak zammı 

217 HO Meslekî ve Teknik okullar öğretmenlerinin ders, ekzersiz 
ve şeflik ücretleri 

40 Ders ücretleri — 

301 40 Öteberi masrafları — 

304 21 Merkez telefon masrafları — 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları 
ve harcırahları 

12 Vilâyetler — 50 000 

417 .10 Yüksek Öğretmen Okulu masrafları 
20 Eğitim enstitüleri masrafları 
30 Ankara Devlet Konservatuvarı 

419 10 Teknik, Teknik Öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret 

okulları masrafları 

420 10 tik Öğretmen okulları umumi masrafları 

425 13 Maarif Vekâleti 

611 Devlet Konservatuvarma yardım — 500 00ı) 

772 Atatürk ve Ege üniversiteleri kuruluşu k'in yapılacak her 
türlü masrafları — 1. 800 000 

— 
—. 
— 

08 725 
35 500 
80 000 

7 225 
86 500 
15 000 

— 
.... 

Yekûn 2 974 225 4 859 722 

Nafıa Vekâleti 

74.1 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
19 Maarif Vekâleti — l 800 000 

477 6373 sayılı Kanun mucibince Doğu vilâyetlerimizde kuru
lacak Atatürk Üniversitesi bilûmum inşaat ve tesis mas
rafları 3 900 000 — 

Umumi vekûn 3 900 000 1 800 000 

5.1.1.856 tarihine kadar tahsisat bakiyesini üösterir (7) numaralı cetvel aşağıdadır 



No. T 

5.1. 1956 tarikine kadarki tahsisat bakiyesini gösterir cetveldir. 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira 

20.1 12 Vilâyet mamurları maaşı 15 700 800 
22 Vilâyet memurları açık maaşı 14 500 

202 12 Vilâyet hizmetlileri ücreti 200 000 
20 Köy öğretmenleri ücreti 700 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince öde
necek para mükâfatı 30 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 600 000 

217 10 189 ve 4644 sayılı Kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminatları 
ile başöğretmenler ücreti 

415 10 Müzeler ve anıtlar umumi masrafları 

451 10 Yayın masrafları 
30 inceleme masrafları 

453 10 Kurum, ve derneklere katılma payı 
30 Fulbright kültür anlaşması masrafları 
40 Kültür münasebetleri umumi masrafları 

476 10 Kurslar umumi masrafları 
20 Meslekî ve teknik kurslar 

601 10 Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleri ile başka masraflar 
20 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden indirme karşılığı 

602 Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para 
yardımları 20 000 

250 000 
50 000 
8 000 
6 000 
20 000 
10 000 
10 000 
15 000 
55 000 
30 000 
8 000 

Yekûn 17 727 300 

1956 yılı teklif bütçesindeki tahsisat ve benzeri özlük haklarla personel masraflarının idare 
ve öğretim itibariyle dağıtıhşmı gösteren (8) numaralı cetvel aşağıdadır. 
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No. 8 

1956 yılı bütçesindeki tahsisat ve benzeri özlük haklarla personel masraflarının idare ve öğretim 
itibariyle dağıtımını gösterir liste 

için 
Aded İ Z A H A T 

îdari işler 
Lira 

1 806 600 
1 149 900 
1 417 200 

25 500 
18 900 

— 
48 000 

28 200 
1 129 200 
135 600 
91 200 
72 600 

için 
Aded 

440 
394 
391 
10 
7 
— 
14 

9 
4% 
34 
19 
24 

öğretim işi 
Lira 

— 
— 
— 

450 900 
16 200 
4Cİ 200 

— 

. 
23 682 000 

S 100 
— 

628 800 

— - Merkez teşkilâtı 
— Maarif daireleri 
— ilköğretim müfettişleri 
92 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 

5 İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 
10 Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 
— istanbul Kandilli Rasathanesi 

Ecnebi memleketlerdeki talebe müfettişlikleri. 
— kâtipleri 

6 751 Orta öğretime bağlı okullar 
3 istanbul Prevantoryum ve Sanatorum 

— Yurtlar kadroları 
131 istanbul Teknik Okulu 

Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri (Taşra 
45 000 6 _ _ teşkilâtı) 

Meslekî ve teknik öğretime bağlı okullar (Taş
ra teşkilâtı) 
ilk öğretmen okulları 
istanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Riyaseticumhur Filârmonik Orkestrası 
Eski eserler ve müzeler 
istanbul Maarif Basımevi 
istanbul Derleme Müdürlüğü 
Umumi kütüpaneler 
ilkokul öğretmenleri 
imam - hatip okulları 
Sağır, dilsiz ve körler okulu 

Yekûn 
4598 sayılı Kanun gereğince verilen ücret, dere
ce farkları ile 2919 sayılı Kanuna göre kadro
suz istihdam edilenlerin maaş karşılığı için 
Vekil tahsisatı 
Temsil tahsisatı 
(D) cetveline bağlı hizmetliler: Fasıl 202, 11-12 
Acık aylıkları için 
Stajyer ve köy öğretmenleri: 202, 20 
Eğitmenler ücreti: 202 faslın 30 ncu maddesi 

989 000 349 — : — Geçici hizmetliler: Fasıl 203 madde 11 -12 
Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetliler ücreti: 

_ — 1 763 608 132 204 
\\k görevliler: Müdür, müdür muavinleri: Fasıl 

785 700 
255 300 
41 700 
24 000 
582 600 
471 000 
36 600 
14 700 

348 000 
_ 

30 000 
13 800 

8 571 300 

981 600 
12 000 
2 100 

9 536 555 

326 
107 
15 
9 
89 
198 
11 
5 

132 
— 
15 
6 

2 757 

— 
— 

6 473 

14 436 000 
2 957 400 
295 200 
253 800 

— 
— 
— 
— 
— 

116 331 -600 
480 000 
27 000 

159 613 200 

26 346 800 
— 
— 
— 

5 104 
865 
76 
72 
— 
— 

_. 
— 

43 012 
151 
11 

56 283 

— 
— 
— 

52 945 
2 331 000 
2 094 000 

— 
1 850 
3 700 
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idari işler için Öğretim işleri için 
Lira Aded Lira Aded 

5 603 690 20 554 
— — 5 782 600 

781 010 — 18 669 700 

26 477 255 30 133 216 653 853 61 965 

2 976 250 — 82 558 330 

29 453 505 30 133 299 212 183 61 965 

— 2ü 554 — ->-

29 453 505 9 579 299 212 183 61 965 

Lira 

299 212 183 Öğretim işleri 
29 453 505 îdari işler 

328 665 688 Yekûn 

İ Z A H A T 

217, Madde 10 
Ders ücretleri: Fasıl 217, Madde 20, 30, 42 
Çocuk zammı: Doğum ve ölüm yardımları, ya
kacak zammı, ecnebi dil bilenlere para mükâ
fatı, emekli keseneği, mesai saati dışında çalış
tırılacakların ücreti: Fasıl 206, 207, 209 ve 211 

Yekûn 
6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat 
karşılığı 

Yekûn 
Ek görevlilerin esas vazifeleri öğretmenlik olup, 
bu iş kendilerine ilâve olarak verildiği için 
idari işlerde aylıklı ve ücretli olmak üzere 8 738 
kişi çalışmaktadır. 

Yekûn 

Lira 

12 000 Birinci kısım 
328 653 688 İkinci kısım 

328 665 688 Yekûn 

1998 yılı teklif bütçesindeki tahsisatın daireler itibariyle tevzii aşağıdaki (9) numaralı cet
velde gösterilmiştir: 



No. 9 

1956 yılı teklif bütçesindeki tahsisatların daireler itibariyl 

Dairesi 

Yüksek öğretim 
Orta öğretim 
İlköğretim 
Meslekî ve Teknik öğretim 
Güzel 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 İzcilik Md. 
6211 sayılı Kanunla verilen tah
sisat karşılığı 

V
ek

il 
ta

hs
is

at
ı 

Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

12 000 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

M
em

ur
la

n 
ay

lığ
ı 

Lira 

743 700 
30 358 600 

141 464 005 
18 096 600 
1 298 400 

543 900 
— 

91 200 
62 100 

1 920 900 
392 700 

— 
— 

542 900 
— 

79 464 170 

A
çı

k 
m

aa
şl

an
 

Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

52 945 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

H
iz

m
et

lil
er

 
üc

re
ti 

Lira 

247 000 
2 665 100 
1 308 500 
4 019 000 

228 750 
518 700 

— 
— 

7 200 
325 200 
100 700 

— 
— 

116 400 
— 

3 909 885 

K
öy

 ö
ğr

et
m

en
le

ri 
üc

re
ti 

Lira 

— 
2 331 000 

991 : 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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Eğ
itm

en
le

r ü
cr

et
i 

Lira 

— 
2 094 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

872 500 

G
eç

ic
i 

hi
zm

et
lil

er
 

üc
re

ti 

Lira 

15 000 
— 

51 800 
603 200 

— 
73 500 

— 
— 

60 300 
— 

80 200 
— 
— 

105 000 
— 

296 775 

Ec
ne

bi
 u

zm
an

, 
öğ

re
t

m
en

 v
e 

hi
zm

et
lil

er
le

 
bu

nl
ar

a 
ya

rd
ım

cı
 p

er


so
ne

lin
 ü

cr
et

i 

Lira 

148 500 
942 500 

16 600 
305 700 
335 428 

6 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8 880 
— 
— 

— 

45
98

 S
. 

K
an

un
 

ge
re


ği

nc
e 

ya
pı

la
n 

za
m

 v
e 

ya
rd

ım
la

r 

Lira 

12 000 
1 010 000 
6 019 800 

798 000 
12 000 
15 000 

— 
2 000 
1 200 

71 000 
12 000 

— 
— 

10 000 
— 

— 

1 
7 

ı 

Umumi yekûn 12 000 274 979 175 52 945 13 446 435 
(1) Merkez memurları maaşı, ücretler, tedavi ve yolluk masraf

ları, sürekli ve geçici görev yolluklan ve borçlar gibi müş
terek masraflar. 

(2) Merkez büro masrafları, posta, telgraf ve telefon masrafları, 
kira bedeli gibi müşterek masraflar. 

3 322 250 2 966 500 1 285 775 1 763 608 7 963 000 1 

Özlük haklar 
Umumi masraflar 
Yatırımlar 

Umumi yekûn 4 

Yatınm (Nafıada) 





Maarif Vekâleti 1955 yılı bütçesi imkân nispetinde âzami tasarrufa 
olunmuştur. 

riayet 

— 247 — 
olunarak tatbik 

Maarif Vekâleti 1956 yılı bütçesi hakkında umumi olarak arz olunan malûmatı mütaakıp muh
telif fasıl ve maddelerde gecen yıl yapılan masraflar, 1956 yılı tahsislerinin sureti tevzii ve sair hu-
susat hakkında gerekli şifahi ve mufassal malûmat arz olunacağından bütçe üzerinde teşrii mura
kabenin teminine medar olmak üzere hizmetlere göre bütçenin tetkikine geçmeyi uygun bulmak
tayız. Bu arada kültür meselelerimizin umumiyet itibariyle mevcut durumunu tesbit etmekte fay
da mülâhaza etmekteyiz. Aşağıda gösterilen (10) numaralı cetvel 1955 - 1956 ders yılı başmdn 
muhtelif derecedeki okul sayısını göstermektedir: 

No : 10 

1955 - 1956 ders yıh başında muhtelif derecedeki okulların sayısı 

1955 -1956 
ders yılı ba

şında yeniden 
Okul S. açılmış olanlar 

İlköğretim 
İlkokul 
Orta öğretim 
Liseler 
Kolej 
Liselere bağlı ortaokullar 
Müstakil ortaokullar 
öğretmen okulu 
özel öğretim 
İmam - Hatip okulları 
Mesleki ve teknik öğretim 
Erkek Teknik : 
Tekniker okulu 
Motor - makinâ okulu • 
İstanbul Orta Terzilik Okulu 
İstanbul Matbaacılık Okulu 
Kırıkkale İş Okulu 
Kimya sanat enstitüsü 
Erkek sanat enstitüsü 
Yapı enstitüsü 
Erkek orta sanat okulu 
Muhtelif gayeli okul 
Ticaret öğretim : 
Ticaret lisesi 
Orta ticaret okulu 
Ticaret şubesi bulunan liseler 
Kız Teknik : 
Olgunlaşma kız enstitüsü 
Kız enstitüsü 
Kız orta sanat okulu 
Akşam tekniker okulu 
Akşam erkek sanat okulu 

19 122 

90 
5 

83 
441 
40 

10 
5 

— 
25 

6 

16 

5 
1 
1 
1 
.1 
1 

69 
6 

1.1 
3 

21 
1 
5 

1 
72 
9 
2 
« 

L2 
2 
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Okul S. 

1 
1 

134 
582 
247 

o O 

1 
1 
l 
j 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1955 - 1.95(i 
ders yılı ba

şında yeniden 
açılmış olanlar 

1 
7 

66 
35 

— 

— 
— 
— 
— 

1 

Akşam erkek terzilik okulu 
Akşam ticaret lisesi 
Akşam kız sanat okulu 
Koy kadınları gezici kursu 
Köy demirciliği ve marangoz kursu 
Yüksek okullar 
Eğitim enstitüsü 
Yüksek öğretmen okulu 
CKizel Sanatlar Akademisi 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
İstanbul Teknik Okulu 
Zonguldak Maden Teknik Okulu 
Erkek Teknik öğretmen Okulu 
Kız Teknik öğretmen Okulu 
Yüksek Ekonomi vı-* Ticaret okulu 
Akşam Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 

İlköğretim 

İlköğretimin, milletlerin kültürel, sosyal ve ekonomik inkişaflarında birinci derecede müessir bir 
faktör olduğu münakaşa götürmez bir hakikattir. Ayrıca teknik inkişaf muvacehesinde modern bir 
ordunun eğitimi bakımından da ehemmiyeti aşikârdır. Hele okur yazar nispeti % 36,5 gibi düşük 
olan memleketimizde ilköğretimin birinci plânda bir dâva olarak karşımıza çıktığı inkâr kabul etmez 
bir vakıadır. 

1950 den evvel bu dâva İlköğretim Seferberliği namı altında ele alınmış ve maalesef köylü
ye zorla programsız ve plânsız olarak mektep yaptırma şeklinde tatbik sahasına konulmuş ve 
dâva da bu yanlış hareketle kökünden sarsılmıştır. Köy okullarının devlet tarafından yapılması 
hususunda 1950 den sonra çıkarılan 5828 sayılı Kanunla dâva ciddî şekilde ele alınmış ve 1951 
de inşaat için konulan 3 800 000 liralık tahsisat miktarı 1955 te 20 000 000 liraya çıkarılmış ve 
1956 bütçesinde de 15 000 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yüksek encümeniniz her sene hükümetin ilkokul inşaatı için ayırdığı tahsisata milyonlarca 
lira zam yapmış olduğu halde bu yıl bütçesinde geçen seneye nazaran 5 milyon lira noksanlık bu
lunması üzüntü ile karşılanmaktadır. Filhakika Teşkilâtı Esasiye Kanununun 87 nci maddesinin 
malûm hükmü ilk tahsili mecburi ve meccani kılmış olmasına ve vatandaşın mecburi tahsil çağın
daki çocuğunu okula göndermemesi halinde ceza müeyyidesi altında bulunmasına rağmen hükü
metin sarih Teşkilâtı Esasiye hükmü muvacehesinde vecibesini yapmaması cidden üzerinde du
rulacak bir meseledir. Aşağıdaki (11) numaralı cetvel yuvarlak olarak Teşkilâtı Esasiyenin 87 
nci maddesi hükmünün ancak % 50 nispeti civarında tahakkuk imkânı bulunduğunu maalesef 
göstermektedir. Filhakika mecburi tahsil çağında bulunan 3 milyona yakın çocuğun ancak 
1 877 834 nün okuma imkânı bulduğunu ve 1 085 J 6 7 sinin tahsil imkânından mahrum olduğu
nu bu rakamlar teyidetmektedir. 
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No. 11 

Okuma çağındaki çocuk 
Mevcut okul sayısı Okul ihtiyacı sayısı (**) 

Şehir Köy Yekûn Şehir Köy Yekûn Şehir Köy Yekûn 

1735 17 387 19 122 592 16 912 17 504 752 000 2 211000 2 963 000 

Tahsilden mahrum çocuk 
Öğrenci sayısı (*) sayısı 

Şehir Köy Yokfin Şehir Köy Yekûn 

618 719 1259115 1877 834 133 281 951885 1085 166 

(*) 1. 1954 - 1955 ders yılı neticesine göre İstatistik Umum Müdürlüğünden alman muvak
kat rakamdır. 

Not : Okullara devam eden öğrencinin yıllara göre vasati artış nispeti 80 000 civarında bulun
duğundan bu miktarın 1955 - 1956 öğretim yılı (1. 957 834) de baliğ olacağı umulmaktadır. 

(**) 3. İstatistik Umum Müdürlüğünün hasırladığı 1945 - 1950 nüfus artış temposuna göre 
tesbit ettiği cetvelden alınmıştır. 

Rakamların bu hakikati karşısında ilk öğretim dâvasına ne kadar ehemmiyet atfedilse azdır. 
Bu arada hükümetimizin bu mevzuda ciddî çalışmalar yaptığı da inkâr edilmez bir hakikattir. Üç 
yıldan beri üzerinde çalışılan îlk öğretim Kanunu Meclise sevk edilmek üzeredir. Bu program 
cümlesinden olmak üzere öğretmen yetiştirmeğe büyük ehemmiyet atfedilmiştir. 1955 yılı zarfın
da yeniden 6 öğretmen okulu açmak suretiyle ilk öğretmen okulu adedi 40 a çıkarılmıştır. Şimdi her 
yıl en az 3 500 öğretmen yetişebilmektedir. 

Biz ilk Öğretim Kanununun biran önce çıkmasını samimiyet ve heyecanla temenni etmekteyiz. 

Bu arada inşaat tahsisatının geçen yıl tahsisatı seviyesine bütçe imkânları müsaade ettiği nis-
bette çıkarılmasını da temenniye değer bulmaktayız. Geçen sene ayrılan 20 milyon liranın vilâyetler 
itibariyle Bütçe Bncümeniriin okur - yazar nispetlerine göre tevzi prensibine uyularak taıksimîni 
gösterir (12) sayılı cetvel aşağıdadır. 
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No. 12 

Köy okulları in§aatına yardım olarak 1955 yılı bütçesinin 142. bölümünden vilâyetlere gönderi
len ödenek tevzi listesi 

İlin adı 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 

Vilâyetçe gön
derilen yar
dım ödeneği 

180 000 
335 000 
150 000 
598 000 
250 000 
250 000 
400 000 

60 000 
300 000 
280 000 
342 000 
100 000 
404 000 
410 000 
220 000 
128 000 
350 000 
210 000 
602 500 
173 000 
379 000 
220 000 

İlin adı 

Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
îçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Nevşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 

. Vilâyetçe gön
derilen yar
dım ödeneği 

514 000 
150 000 
415 000 
325 000 
260 000 
225 000 
375 000 
250 000 
120 000 
100 000 
225 000 
325 000 
400 000 
225 000 
150 000 

.120 000 
200 000 
419 000 
305 420 
275 000 
400 000 
350 000 

İlin adı 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 
Adıyaman 
Sakarya 

Vilâyetçe gön 
derilen yar
dım ödeneği 

450 000 
150 000 
325 000 
225 000 
441 000 
350 000 
417 000 
430 027 
375 000 
172 000 
612 500 
140 000 
350 000 
464 000 
275 000 
450 000 
225 000 
475 000 
350 000 
310 000 
300 000 
200 000 

Yekûn 19 976 447 

Bu tahsisatla yeniden yapılan veya ikmal edilen okul binalarına ait (13) numaralı cetvel aşa
ğıdadır. 

No. 18 

Vekâletçe 1955 yılı 
programına alman Viiâyetlerce ele alınan İnşaatı ikmal, edilen 

M • 5 k -

ok
ul

 

o 
o 

İ * 

o> 
> 
ö 
ö 
eö 
>< 

<v fl 
O 

ö _ 
£ a 

Ö 

S 
o 
>< 

o 
•r-i 

ö a> 
t* 

4) 

fl 
Ö 
«3 
^ 

fl 
'g ^ 
^ -g 
Es . , -) 
£ ö 

ö 
<fl 
<o 
>< 

'fl 

o 
*ö 
<ü 

>H 

291 254 545 316 

Not : 

272 588 158 

o> C 

Ö <x> fl 

Ö _ ° 
"* d _ 

ÎH 42 '3 

Ö 
<fl 
M 

fl 
o 

*ö 

I * 

Hali inşada 

151 309 158 

fl <>< 
O 
fl 

fl 
Ö O 

c3 

<fl 

121 279 411 

1. 31 . XII . 1955 tarihine göre düzenlenmiştir. 
2. Verilen programla yapılan okullar, arasındaki (43) fazlalık, 

Hususi Muhasebeler bütçesinden yapılan yardımdan doğmuştur. 
ödenek tasarruflarından ve 
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1956 yılı bütçesindeki 15 milyon liralık tahsisatla 300 okul yeniden yapılacak ve 50 harap 

okul tamir ettirilecektir. 

Bu arada eğitmenlerin durumuna da temas zaruretini duymaktayız. Malûm bulunduğu üzere 
eğitmenler muayyen bir pragram dairesinde tasfiye edilmekte idi. İhtiyaca binaen bu tasfiye dur
durulmuştur. Eğitmenlerden (50), (60), ve (70) lira aylık alanlar mevcuttur. Hademe maaşları
nın 100 liraya çıkarılma prensip kararı muvacehesinde eğitmenlerin de durumunun nazara alın
ması hak ve nasafet icabıdır. Aşağıda (14) sayılı cetvel eğitmenlerin mevcudunu, halihazır duru
munu ve aylıkları 100 liraya çıkarıldığı takdirde malî porteyi göstermektedir. 

No. 14 

Eğitmenler 

Halihazır Eğitmen mevcudu ve ücretleri 
Aylık 
ücret Aded Senelik tutarı 

50 
60 
70 

1 500 X 12 = 
950 X 12 = 
750 X 1 2 = + 

900 000 
684 000 
730 000 

Senelik ücret tutarı 2 314 000 
Tahsisat. karşılığı + 652 500 

Bütçeye konan tahsisat 2 966 500 
Ücretleri 100 liraya çıkarıldığı takdirde 

3 200 X 100 X 12 — 3 840 000 
Bütçede mevcut tahsisat— 2 966 500 

İstenilen ek tahsisat 873 500 
5 aylık tahsisat yekûnu + 1 600 000 

2 473 500 

Yetiştirme yurtlarının umumi vaziyeti şöyle hulâsa olunabilir : 

1. Yetiştirme yurtlarına 1955 malî yılında vekâletimiz bütçesinin 426. bölümünden 228 bin 250 
lira ayrılmış, bunun 218 492 lirası ve 427. bölümden 1 450 000 lira ayrılmış bunun da 1 milyon 
394 bin 200 lirası korunmaya muhtaç çocukların bakım masraflarına karşılık olmak üzere yetiştir
me yurtlarına gönderilmiştir. 

2. Afyon, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Elâzığ, Erzincan, Eskişehir, Ga-
zianteb, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Maraş, Samsun, Tekirdağ, Yoz-
gad, Zonguldak, vilâyetlerinde (23 vilâyet) hale a 3 ü sağırlar, 2 si körler, 33 de korunmaya muh
taç çocuklara aidolmak üzere 38 yetiştirme yurdu faaliyettedir. 

3. Faaliyette bulunan 3 Sağırlar Okulu ve yetiştirme yurdunda '333; 2 Körler Okulu ve yetiştir
me yurdunda 1Ö0; 33 yetiştirme yurdunda 3 250 çocuk olmak üzere ceman 3 713 çocuk yetiştiril
mektedir. 

4. 38 yetiştirme yurdunda halen 239 öğretm> u ve kadrolu 18 memur çalışmaktadır. 

5. 5387 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5. maddeleri hükümlerine göre korunmaya muhtaç çocuklar 
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için köy, belediye ve özel idare bütçelerinden 1955 malî yılında 3 318 2*77 lira 15 kuruş ayrılmış, bu 
miktarın 1 517 896 lirası maksada tahsis edilmiştir. 

Yetiştirme yurtlarında halen ilk okula, ileri tahsile devam eden ve iş ve sanat yerlerine giden 
çocukların durumu aşağıdaki (15) numaralı cetvelde hülâsa edilmiştir. 

Yurdun cinsi 

Normal çocuklara mahsus y. 
Körler okulu ve yetiştirme y 
Sağırlar okulu ve yetiştirme 

Yetiştirme yu\ 

yurtları 
rurtları 

yurtları 

Toplam 

Sayış 

33 
2 
3 

38 

ör 

No. 15 

rtlan öğrenci durumu 

îlk okula 
devam eden 

ı sayısı 

2 185 
1113 
308 

2 606 

-taöğretim 

lleı ri tahsile 
len çocuk 
sayısı 

424 
16 

440 

İş ve sanat 
yerine giden 
çocuk sayısı 

641 
1 

25 

667 

Toplam 

3 250 
130 
333 

3 713 

1955 - 1956 ders yılı başında yeniden 25 ortaokul açılmış ve 10 ortaokul da lise haline getirilmiş
tir. Halen büyük ekseriyeti Şark bölgesinde, Orta - Anadolu ve mahrumiyet bölgelerinde olmak üze
re 106 kazamız ortaokuldan mahrumdur. Ayrıca vilâyet merkezlerinde yeniden 47 ortaokulun açılması 
bir ihtiyaç halindedir. Bu arada 23 nahiye de ortaokul için müracaatta bulunmuştur. Halen 90 lise, 5 
kolej, 441 ortaokul olmak üzere ceman 536 ortaöğretim müessesesi vardır. Liselerde 31 299 ve orta
okullarda 125 924 olmak üzere ceman 157 223 öğrenci mevcuttur, öğrenci sayısı geçen yıla nazaran 
16 088 fazladır ve öğretmen sayısı ela 6 627 dir. Bittabi bu rakamlar muvakkattir. Mevcut ortaöğretim 
müesseselerinin öğretmen ihtiyacı, üzerinde ehemmiyetle durulmaya değer bir mevzu haline gelmiştir. 
Filhakika halen mevcut okullardaki öğretmen ihtiyacı 1 . I . 1956 tarihine göre aşağıda gösterilmiş
tir. Bu ihtiyaç rakamı, ciddî ve dikkatle üzerinde durmaya değer bir miktarı ifade etmektedir. 

Edebiyat 
Felsefe 
Matematik 
Tabiiye 
Fizik 
Kimya 
Edebiyat grupu 
Fen grupu 
Fransızca 
İngilizce 
Almanca 

No. 16 

öğretmen ihtiyacı 

1 . 1 . 

33 
16 
39 
45 
35 
23 

259 
315 
143 
96 

8 

1956 

Beden Eğitimi 
Kesim - İs 
Müzik 
Eviş 

Toplam 
Genel toplam 

229 
249 
283 
281 

1 042 
2 054 

Toplam 1 012 

Yeniden açılması zaruri görülen müesseselerin de ihtiyacı bu rakama ilâve olunursa dâvanın 
ehemmiyeti büsbütün kendisini gösterir. 
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Hükümetin bütün vilâyetleri liseye ve kazaları ortaokula kavuşturma kararı şayanı takdirdi*. 

Bilhassa mahrumiyet bölgesi halkı için şükranla kayda değer. Ancak, mevcut okulların olduğu 
gibi, açılacak okulların da öğretmen ihtiyacını daha şimdiden karşılıyacak müesseseleri peşinen 
tesis etmek lâzımdır. Filhakika hükümetimiz vaktiyle bir hata eseri olarak kapatılan Balıkesir Eğitim 
Enstitüsünü yeniden kurmuştur. Fakat nâçiz kanaatimize göre bu kâfi değildir. Elimizde mevcut 
kayıtlara göre mahrumiyet bölgeleri % 45 nispetinde ortaokuldan mahrumdur. Keza ortaokulu 
olan mahrumiyet bölgelerinin de aşağı yukarı öğretmen ihtiyacı bu nispettedir. O halde birinci 
plânda ele alınacak meselelerden birisi, hükümetin yeni ortaokullar açması yani ortaokulu olmı-
yan ve ekseriyetini mahrumiyet bölgeleri teşkil eden kazaları ortaokula kavuşturma prensibi kar
şısında öğretmen yetiştirme meselesidir. Bugünkü şartlar içinde personelin mahrumiyet bölgelerin
de vazife görmeleri de ayrıca tatbikatta müşkilât doğurmaktadır. Hakikat şudur ki, her şahıs im
kân nispetinde birtakım maddi ve mânevi alâkaları bakımından kendi bölgesinde memuriyet hiz
meti görmek istemektedir. Şarktan Garba daimî bir akın arzusuna mukabil birçok memurlar da 
geçim sıkıntısı ve san- mülâhazalarla Garbten Şarka dönmeyi düşünmektedirler. Bu duruma göre. 
bugünkü ve yarınki öğretmen ihtiyacını bihakkin karşılıyabilmek ve ortaokullarımızı yalnız ke
miyet değil, keyfiyet bakımından da takviye etmemiz için doğuda, iklim, münakale, merkeziyet 
ve sair imkânlar bakımından müsait olan bir mahalde dördüncü bir eğitim enstitüsünün açılması 
zaruridir. Ancak bu takdirde bilhassa mahrumiyet bölgelerinde açılmış ve açılacak olan ortaokul-
ların öğretmen ihtiyacı kolaylıkla karşılanmış olur. 

Lise ve ortaokulların fizik, kimya ve iş atelyesi takımları da üzerinde durulmağa değer bir 
mevzudur. Halen 35 lisede ve 306 ortaokulda fizik, kimya takımı mevcuttur, 55 lise ile 135 ortaokul
da mevcut değildir. Keza iş atelyeleri takımı 89 lise ve 332 ortaokulda mevcut, bir lise ve 109 or
taokulda mevcut değildir. Bu takımların da bir an önce tamamlanması temenniye şayan görülmek
tedir. Faydalı birer müessese olduğuna kaani bulunduğumuz kolejlerin durumunu şöylece hulâsa et« 
m ek mümkündür : - ' 

1. İstanbul - Kadıköy Koleji : 1955 - 1956 ders yılı başında açılmıştır. Muvakkat bina okulun 
ancak bu yılki ihtiyacını karşılıyabilmektedir. Hazırlanan projesine göre diğer paviyonları mütaa-
kıp yıllarda ikmal edilmek üzere bir paviyonunun 1956 yılı inşaat mevsiminde ikmal edilmesi za
ruridir, Aksi takdirde okul yeniden öğrenci alamıyacak ve müessese gelişemiyecektir. 

2. izmir Koleji : 1955 - 1956 ders yılı başında açılmıştır. Hususi Ege Kolejinden satınalman 
binalar okulun bu yılki ihtiyacını karşılamaktadır. Bu müesseseye de gelecek yıl yeniden öğrenci 
alınabilmesi için dershane ve yatakhaneleri ihtiva edecek bir paviyonun 1956 inşaat mevsiminde 
yaptırılması zaruridir. 

3. Eskişehir Koleji ': 1955 - 1956 ders yılı başında vekâlet tarafından kız enstitüsü olarak yap
tırılan bir binada öğretime başlamıştır. Bu bina kolejin ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Bu mü
essese de 1956 inşaat mevsiminde hiç olmazsa birkaç yıllık ihtiyacını karşılıyabilecek vüsatte bir 
paviyona kavuşturulmadığı takdirde yeniden öğrenci almaya imkân bulamıyacaktır. 

4. Konya Koleji : 1955 - 1956 ders yılında Devlet Demiryollarına ait küçük ve muvakkat bir 
binada öğretime başlamış bulunmaktadır. Bu okulun da gelecek yıl öğrenci alabilmesi için yeni bi
nasının, projesine göre birkaç yıllık ihtiyacını karşılıyacak kısmının 1956 yılı inşaat mevsiminde ik
malinde zaruret vardır. 

5. Samsun Koleji : 1955 - 1956 ders yılında kiralı bir ilkokul binasında faaliyete geçmiştir. 
Bu okul da 1957 - 1958 ders yılı başından itibaren öğrenci alamıyacak durumdadır. Bunun da bir
an evvel yeni binasına başlanması ve en kısa bir zamanda ikmali cihetine gidilmesi zaruridir. 

6. Diyarbakır Koleji : Muvakkat binasının noksanları ikmal edilemediğinden 1955 - 1956 ders 
yılı başında açılamamıştır. 
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1955 - 1956 ders yıh başmda muhtelif yabancı memleketlerde okuyan öğrenci yekûnu dövizli ve 
dövizsiz- (2 203) tür. 1955 - 1956 ders yılı Temmuz 31 tarihine kadar döviz için yapılan (954) mü
racaatın £342) si is'af edilmiştir. Bu tahsis talebin yarısını bile karşılıyamamaktadır. Personel dâ
vasının birinci derecede ehemmiyet taşıdığı münakaşa götürmez bir hakikat olan memleketimiz için 
bu durum asla tatmin edici görülmemektedir. Bu mevzuda imkânlar araştırmak çok yerinde olur 
kanaatindeyiz. 

Dördüncü bir eğitim enstitüsü açılması temennimizi.tekrarlıyoruz. 

Teknik Öğretim 

Memleketimizin sınai, iktisadi ve ticari kalkınmasına muvazi olarak meslekî ve teknik öğretimde 
de büyük inkişaflar görülmüştür. 1955 ders yılında mevcutlarına ilâveten İzmir'de Motor Sanat Ens
titüsü faaliyete geçirilmiş, Adana'daki Motorculuk ve Ziraat Aletleri Şubesi inkişaf ettirilmiş, Anka
ra'da bir Yüksek Akşam Ticaret Okulu ile Akşem Tekniker Okulu faaliyete geçirilmiş. Bütün teknik öğ
retim müesseselerinde öğrenci sayısı 1955 -1956 ders yıh başında 9 000 f azlasiyle 106 000 e yükselmiş
tir. f 

Ayrıca gezici köy kursları ile meslek kursları (829) a çıkarılmıştır. 

1955 - 1956 ders yılında (5) kız orta sanat okulu enstitü haline getirilecek; yeni akşam kız sanat 
okulları ile erkek sanat okullarında, yeni motorculuk, ziraat aletleri tamir, bobinaj, elektrik ve radyo 
tamir kursları ile matbaacılık elemanı yetiştirme kursları faaliyete geçirilecektir. 

Bu yeni açılacak okulların atelyelerinde kullanılacak temrin malzemesi, yedek parçalarla avadan
lıkların fiyatlarında % 200 - 300 nispetinde bir artış vardır. Bu itibarla 419/20. fasıl maddeye en az 
200 000 lira ilâvesiyle bu faslın (7 125 354) e çıkarılmasını, 

Meslekî ve teknik öğretim kurslarına 1956 içinde 80 yeni kurs ilâvesi düşünülmektedir. Bunun 
için yeni ödenek konmuş değildir. Bu maksat için 270 000 lira tahsisat ilâvesi zaruri görülmektedir. 

Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri için kanunu mahsus ile verilen 7,5 milyon liralık sâri muka
veleli inşaat programı gereğince inşaata devam edilmiş, bunların (22) tanesi ele alınmış, (4) ta
nesi bitmiş, (18) tanesine muhtelif sebeplerle başlanamamıştır. Bunların da mutlaka ele alınarak kı
sa bir zamanda programın tahakkuk ettirilmesi şayanı temennidir. 

İktisadi ve sınai kalkınmamız muvacehesinde büyük ihtiyaç duyulan teknik eleman yetiştirme ba
kımından yeniden teknik okul açılması yolunda vekâletin aldığı karar takdire şayan görülmektedir. 
Bir an önce bu müesseselerin kurulması ile hakiki ihtiyaç karşılanacaktır. 

Yapı işlileri : 

1955 bütçesiyle sâri işler de dâhil olmak üzere alınan 10 232 000 liralıtk ödenekle evvelki yıl
larda başlanılmış olan 10 işin ikinci kısım inşaatı yürütülmüş, 37 işin birinci kısıra inşaatına 
başlanılmış, 10 iş ihaleye hazır hale getirilmiş, 24 işin de projelerinin ihalesi yapılmış bulun
maktadır. 

1956 bütçe telklifinde 4,5 milyon lira olarak gösterilen yapı ödeneği ile, bu yıl beliren ihtiyaç
lar hariç, yukarda arz edilen 10 232 000 lira ile başlanan işlerin yürütüilmesine maddeten imlkân 
görülememektedir. Bu itibarla 4,5 milyon liralik yapı Ödeneğinin hazine menfaati de göz önün
de bulundurulacak oluma en az 15 000 000 liraya çıkarılması çok lüzumludur. 
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Her yıl bütçelerle alınan tesisat ödeneğinden oikuMarm en mü'brem tesis eşyası ile bir kısım 
ders vasıtalarının karşılanmasına çalışılmaktadır. 

1951, 1952, 1953 bütçeleriyle bu fasıldan ayrılan ödeneklerle (300) fizik - kimya, (282) iş »tel-
yesi talkımı temin edilmiştir. 1954 bütçesiyle alınan ödenekten de ders aletleri için (226 970) lira 
ayrılmış ise de döviz temin edilememesi doUayısiyle ancak (20) ortaokul fizik - kimya takımı ile 
(50) iş atelyesi talkımı sağlanabilmiş, (10) lise fizik talkımı, (30) orta fizik-kimya talkımı temin 
edilememiştir. / 

1955 'bütçesinden de bu maiksat için 200 000 lira ayrılmış ise de 'bu tarihe kadar döviz temin 
edilemediğinden bu yıl da ders vasıtalarının sağlanamıyacağından 'endişe edilmektedir. 

Özel öğretim 

Açılan 16 İmam - Hatip okulunun öğrenci mevcudu 2 649 dur. 743/30 'da İmanı - Hatip okulları 
inşaatı için 200 000 lira tahsisat konulmuştur. Bu tahsisatın 500 000 liraya çıkarılması geçen yıl 
ı la temenni edilmişti. Esasen İmam - Hatip okullarının da diğer okullar gibi devlet tarafından 
yapılması muvafık olur kanaatindeyiz. Bu müesseselerin ciddî tedbirlerle bir an Önce mükemmel 
hale getirilmesi zaruridir. 

Eski eserler ve müzeUr 

1955 te müzeler ve anıtlar giderleri olarak 415/10 ncu maddeye konan 2 500 000 liranın sarf yer 
leri (17) numaralı cetvelde görülmektedir. 

No. 17 

Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü <ıl5 nci bölümün 10 ncu maddesinden yapılan 
sarfiyat 

Âbide onarımları 
Müze giderleri 
Hafriyat ve neşriyat giderleri 
415/20 ye aktarılan 

1 727 356 
532 228 

84 401 
100 000 

65 
75 
20 
00 

2 443 986 60 
19 . XII . 1955 te elde bulunan 
bakiye 56 013 40 

2 500 000 00 

. 1955 yılında memleketimizde yerli ve yabancılar tarafından birçok hafriyat yapılmıştır. Aşağı
daki hususların temenni olarak zikri uygun görülmüştür : 

Ayda 8 toplantı yapan encümen azalarına beher toplantı için 8 lira huzur hakkı verilmektedir. 
Daha çok toplantı yapıldığı takdirde fazlası için ücret verilmemektedir. Mütekaiden istihdam edil
mekte olan bu azalara D cetvelinden ücret verildiği takdirde hem emekli maaşlarının kesilmesi, 
hem de Gelir Vergisine tâbi tutulmaları icabetmektedir ki, bu hal kendilerinin maddi zararını mu-
cibolmakta ve dolayısiyle mezkûr hizmetlerin ifası güçleşmektedir. Bu sebeple 5 âzanm ayda 500 
liradan 6 000 lira tutan bir senelik ücreti D cetvelinden düşülerek 415 nci faslın 10 ncu maddesine 
ilâvesi ve R cetvelinde 415/10. fasla (Eski Eserleri Koruma Encümeni âzalarının huzur hakları) 
kaydının konulması zaruri görülmektedir. 
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Yayım Müdürlüğü 

1. 1953 yılında 522 kaza merkezinde birer Meslek iare Kütüphanesi kurulmuş ve bunlara 
171 634 lira tutarında ansiklopedilerle bir kısım sözlükler ve meslekî eserler gönderilebilmiştir. îki 
yıldan beri ödenek yetersizliğinden ansiklopedilerin mütaakıp fasikülleri yollanamamıştır. 522 ka
za merkezindeki öğretmenlerle, bu kazalara bağlı köy okulları öğretmenlerine ve çevrelerindeki 
aydınlara da iare suretiyle büyük faydalar sağlıyan bu kütüphanelerin her yıl yeni neşriyatla 
takviyesi gerekmektedir. Bu kütüphanelerin, son iki yıl zarfında yayınlanan eserlerle zenginleşti
rilmesi için bütçeye yeteri kadar ödenek ilâvesi zaruridir. 

2. Sayısı 40 ı bulan öğretmen okullarında 1953 yılında açılan uygulama kütüphanelere 
97 500 lira tutarında meslekle ilgili kitapları Vekâletçe yayınlanan ansiklopedilerin bir kısmı gön
derilmiştir. 

Ehemmiyeti aşikâr olan bu tatbikat kütüphanelerine iki yıldan beri yeni eser yollanamamış ve 
Devlet Mütedavil Sermayesi tarafından basılmakta olan öğretmen meslek kitapları serisi de gön-
derilememiştir. ödenek artırıldığı takdirde bu eksikler tamamlanacaktır. 

3. Halen Vekâlete bağlı 90 lise, 5 kolej, 441 ortaokul, 126 umumi kütüphane ve 5 yüksek 
okul ile sayısı 211 i bulan çeşitli teknik öğretim müesseselerine 1948 yılından beri Vekâletin başlı
ca yayınlarından olan Türk, îslâm ve Sanat Ansiklopedileri ile diğer periyodik eserler ve klâsik
ler yollanamamıştır. 

4. Okulların harita ve ders levhaları ihtiyaçları da ödenek kifayetsizliği yüzünden karşılana-
mamaktadır. 

5. İmtihan evrakı ve kitap tetkiki için konmakta olan ödenek ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 
Bir senelik ihtiyaç, ortalama 50 000 lirayı bulmaktadır. 

6. Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün çeşitli idare masraflarını karşılamak üze
re konulmuş olan 1 140 liralık ödenek kâfi gelmemektedir. Müstakil bir müdürlüğün telefon, elek
trik, su, kömür, ambalaj ve sevk işleri gibi çeşitli kollara ayrılan masraflarını normale yakın bir 
şekilde karşılanabilmesi için bu maddedeki ödeneğin en az 2 500 liraya çıkarılması zaruri görül
mektedir. 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

Maarif Vekâletine bağlı kütüphaneler her sene biraz daha tekâmül ve inkişaf göstermektedir. 
Bunların gerek bina ve gerek tesisleri bakımından modernize edildiği, yeni kitapların celbi suretiy
le miktarının artırıldığı, muhafazalarına önem verildiği memnunlukla görülmüştür. Ezcümle istan
bul Süleymaniye Kütüphanesinde (50 000) ciltlik muazzam yazma koleksiyonu için madenî raflar 
yaptırılmış, mikro - film ve fotokopi servisleri hizmete konulmuş, umumi kütüphanelerdeki ciltsiz 
kitapların ciltlenmelerine hız verilmiş, halk iare kitaplıkları çoğaltılmış ve bütçe esbabı mucibe-
sinde izah edilen işler yapılmıştır. 

Bu hayırlı işler için ayrılan miktara (45 000) lira daha ilâvesiyle 421/11. fasıl maddenin 
(420 000) liraya iblâğı zaruri görülmüştür. 

Millî Kütüphane 

Geçen sene yeni ilâve binasına kavuşan bu kütüphane, randımanlı bir şekilde çalışmaktadır. 
Kendi dar bütçesi içinde; çocuk kütüphaneleri, iare kitaplıkları açmış, mikro - film, fotokopi ve cilt 
atelyelerini inkişaf ettirmiş, yeni neşriyatla bu kütüphanemiz zenginleştirilmeye çalışılmıştır. 

Ancak bu müessesenin daha geniş mikyasta inkişaf ve faaliyete devamı gerekmekte olduğundan 
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aynı esbabı mucibe ile 421/14. fasla (50 000) lira daha ilâve edilerek bu miktarın (350 000) liraya 
çıkarılmasını lüzumlu görmekteyiz. -

Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 

Ankara Konservatuvarınm zaruri ihtiyacı olan ek yapı halen bitmemiş vaziyettedir. Tahsisat 
kifayetsizliği sebebiyle Balkan Festivali yapılamamıştır. Devlet Konservatuvarı için satmalmması 
düşünülen aletler döviz temin edilemediği için alınamamıştır. Aşağıdaki hususların temenni olarak 
zikri uygu görülmüştür. 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi Talimatnamesi uyarınca açılacak devlet resim ve heykel sergi
sinde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde devamlı olarak çalıştırılacak sergi komiseri ve mu
avinlerine verilmek üzere 211 nci fasla 1 500 lira ilâvesi uygundur. 

Bütçe teklifine 458 nci fasla konulmuş olan 15 700 liradan 10 000 lirası Devlet Resim ve Hey
kel Sergisi Talimatnamesi uyarınca resim ve heykelde birincilik ve ikincilik alacaklara verilecek 
mükâfatlara karşılıktır. Geriye k^Jan 5 700 lira serginin ancak açılması, kapanması ve nakil işleri 
ile ambalaj masraflarına kâfi gelebilmektedir. Yine Talimatname uyarınca sanatkârları himaye ve 
sanatı teşvik için bu sergiden Maarif Vekâleti olarak asgari 20 000 liralık eser alınması icabetmek-
tedir. Bu maksatla bu bölüme asgari 20 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

istanbul'daki Güzel Sanatlar Akademisinin bir kolu halinde Bursa'da faaliyete geçirilmesi dü
şünülen Güzel Sanatlar Enstitüsünün bütün hazırlıkları ikmal edilmiştir. Vilâyetçe münasip bir bi
na gösterilmiştir. Bu enstitünün 1956 Eylülünden itibaren faaliyete geçebilmesi, 6 aylık masraf kar
şılığı olarak bütçeye 150 000 lira ilâvesi ile mümkün olabilecektir. 

Devlet Tiyatrosu 

Devlet Tiyatrosu 1956 yılı gelir bütçesi 1 677 030 lira fazla olmak üzere 6 170 000 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Fazlalık umumiyetle açılacak üçüncü tiyatronun normal gelirleri ile bütçeden ya
pılacak yardımla karşılanacaktır. 

Atatürk ve Ege üniversiteleriyle Karadeniz Teknik Üniversitesinin kurulması için 1955 yılında 
yapılan çalışmalar 

Atatürk Üniversitesi : 

Doğu-Anadolu'nun içtimai, zirai, sınai, iktisadi ve kültürel yönlerden kalkınmasını sağlamak 
maksadiyle Amerika'nın Land Grand üniversiteleri sisteminde Doğu'da bir üniversite kurulması ka
rarlaştırılmıştır. 

Fakültelerinin kolay ve verimli bir iş birliği yapabilmelerini temin, personel ve idare masrafları
nın fazla olmaması için bu üniversitenin bir şehirde (Erzurum'da) kurulması hakkında 22 Nisan 1955 
tarihinde îcra Vekilleri Heyetinden karar alınmış ve lüzumlu arazi istimlâk edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesinin kurulmasında Amerika'nın Nebraska Üniversitesi ile iş birliği yapılmak
tadır. 

Bu üniversitede öğretim vazifesi alacak elemanların yetiştirilmesi için bir plân hazırlanmıştır. Bu 
plânın 1956 malî senesi içinde tatbikine başlanacaktır. Diğer taraftan inşaat projeleri, kurulmuş bu-
ulnan teknik büro ve Amerikalı uzmanlarla birlikte hazırlanmaktadır. İnşaata 1956 inşaat mevsimin
de başlanacaktır. 

Nafıa Vekâleti 1956 yılı bütçesine Atatürk ve Ege üniversiteleri ile Karadeniz Teknik Üniversi
tesi inşaatı için konulan 1 000 000 liralık tahsisat kâfi görülmemektedir. Bu tahsisatın artırılması 
gerektir. 
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Ege Üniversitesi : 

İzmir'de kurulması kabul edilen Ege Üniversitesi için Bonova'daki Bölge Ziraat Okulu bina ve ara
zisi ile birlikte Ziraat Vekâletinden alınmıştır. 

1955 - 1956 ders yılında bu üniversitenin Tıp ve Ziaat fakültelerinin birinci sınıfları açılarak ted
risata başlamıştır. 

Tıp Fakültesine bağlı olmak üzere ayrıca Yüksek Hemşire Okulu ile bir Laborant Okulu açılmış
tır. 

Mevcut üniversitelerimiz öğretim üyesi bakımından bu üniversiteye alâkalarını esirgememiş ve ge
reken yardımda bulunmuşlardır. 

Üniversitenin işgal ettiği bini ardan tamire muhtaeolanları ile tadili icabedenlerin tamir ve tadili 
yaptırılmaktadır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi : * 

6594 saylı Kanunla Trabzon'da kurulması kabul olunan Karadeniz Teknik Üniversitesinin ye
rini tesbit etmek için Trabzon'a bir heyet gönderilmiştir. 

Bu heyetin verdiği raporda Teknik Üniversite kurmaya elverişli üç yer bildirilmiştir. 1956 yı
lında bu yerlerden birisi üniversite için seçilecek istimlâk edilecektir. 

Temenniler : 

1956 yılı bütçesinde (R) işaretli cetvelde yapılması gereken değişiklikler : 

P. M. 

421 11 Kütüphaneler umumi masrafları; 
Masraf formülünün birinci paragrai'mın sonundaki (yönetim masrafları) kaydından sonra 
(radyo, pikap, projeksiyon, sinema makinesi gibi alıcı ve.öğretici her türlü teknik araç
lar masrafları) kaydının konulması. 

772 Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar, 
6594 ve 6595 sayılı kanunlarla kurulması kabul edilen Karadeniz ve Eğe üniversiteleri
ne ait masrafların bu formüle girmesi icabetmektedir, bu itibarla fasıl başlığı olarak, 

772 Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar, 

774 Eğe Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar, 

7T5 Karadeniz Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar, 
kayıtlarının konulması, 
Aynı formülde, 1416, 4489, 4936 sayılı kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, 
staj ve tetkik için gönderileceklerin her çeşit masrafları tâbirinin ( 1416, 
4489,4936 sayılı kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, staj ve tetkik için gönderile
ceklerin her çeşit masrafları ile Türkiye'de tâbi tutulacakları kurslara ait yevmiye ve mas
rafları) şeklinde değiştirilmesi, 

416 416. faslın son paragrafında ilk öğretmen okulları başlığı ile başlıyan formülde yurt, 
okul kelimelerinden sonra (yatılı ilk okullar) kaydının konulması, 

415 10 415 nci faslın 10 ncu maddesine (EskiEeserleri Koruma Encümeni âzalanmn huzur hak
lan) kaydının konulması. 
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Hutâm ': 
Maarif Vekâletinin, hükümetin kararlarına uyaraik vilâyetleri liseye, kazaları ortaokula ka

vuşturmak, ilköğretim kanununun çıkarılması, teknik öğretimi geliştirme gibi dâvaları tahak
kuk ettirme azminde oluşu memnuniyetbahş görülmektedir. Bu arada öğretmen yetiştirme mev
zuunu ve bu suretle okulların keyfiyet bakımından da •takviyesinin zaruri olduğunu işaret etmek 
isteriz. 

Evvelki yıllara ait raporlarımızda arz ve ifade ettiğimiz veçhile ilköğretim kanununun bir 
an evveli tahakkukunu temin etmek vekâlettin ana dâvalarından biri olmalıdır. Hizmetler ve tah
sisat balkımmdan vâki temennilerimizi denk bütçe prensibi esasları dairesinde yüksek komisyo
nun takdirine saygı ile arz ederiz. 

Elâzığ Mebusu Yozgad Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Ömer Faruk Sanaç Danyal Akbel Halil Turgut 
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1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 

F. M. Tah3isatm nev'i Lira Lira Lira 

- Maarif Vekâleti 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tah3isatm nev'i Lira 

Birinci kıstm - Tahsisat ve 
"benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûmı 

12 000 

12 000 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar " v 

11 Merkez memurları maaşı 2 201 250 2 657 125 2 657 125 
12 Vilâyetler memurları maaşı 228 690 750 272 322 050 272 322 050 
21 Merkez memurları açık maaşı 500 500 500 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 52 445 52 445 52 445 

Fasıl yekûnu 230 944 945 275 032 120 275 032 120 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 219 675 458 430 427 230 
32 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 8 900 400 12 988 005 12 824 735 
20 Köy öğretmenleri ücreti 4 768 125 3 322 250 848 750 
30 Eğitmenler ücreti 2 617 500 2 966' 500 5 440 000 

Fasıl yekûnu 16 505 700 19 735 185 19 540 715 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc- * 

reti 66 800 75 700 75 700 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 872 575 1 210 075 1 210 075 

Fasıl yekûnu* 939 375 1 285 775 1 285 775 
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Tahsisatın nev'i 

»kilftti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

- «61 .— 
1956 yılı için 

Hükümetçe Encümen»* 
istenen kabul ©dile» 
Lira Lira 

Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 1 243 208 1 763 608 1 763 608 

Tl - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları eocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları bloğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları öı.üm 
yardımı 
Yakacak zammı 

50 000 

5 650 000 

11 000 

1 132 000 

10 000 

60 000 
200 000 

50 000 

6 250 000 

11 000 

1 332 000 

10 000 

60 000 
2500 000 

50 000 

6 250 000 

11 000 

1 332 000 

10 000 

60 000 
250 000 

Fasıl yekûnu 7 113 000 7 963 000 7 963 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 50 000 50 000 50 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyie 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 10 643 330 11 401 110 11 401 110 
Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 34 500 34 600 34 500 
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ttft-

M". Tahsisatın nev'i 

Umtit vekâleti 
1955 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

217 Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 

10 789 ve 4644 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ek görev taz
minatları ile başöğretmenler 
ücreti 

20 Askerlik dersleri öğretmenle
rinin ücretleri 

30 Meslekî ve teknik okullar öğ
retmenlerinin ders, eksersiz ve 
şeflik ücretleri 

40 Ders ücretleri 

5 603 690 

82 600 

2 000 000 
1 700 000 

5 603 690 

82 600 

3 000 000 
2 700 000 

5 603 690 

82 600 

3 000 000 
2 700 000 

Fasıl yekûnu 9 386 290 11 386 290 11 386 290 

İkinci kısmı vekilim 276 862 448 328 653 688 328 459 218 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf -
* lan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

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 

5 500 
3 000 

15 000 
19 000 
15 000 
10 000 

67 500 

11 700 
3 000 

14 000 
9 300 

10 000 
30 000 

78 000 

- - ' i - ; - • --• • 1 

5 500 
3 000 

15 000 
19 000 
15 000 
10 000 

67 500 

11 700 
3 000 

14 000 
9 300 

10 000 
30 000 

78 000 
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303 
304 

M. 

11 

12 

21 
22 

Maarif VekHeti 

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
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

90 000 

75 000 

271 000 
24 000 
10 000 
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1956 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

155 000 

115 000 

271 000 
50 000 
20 000 

Encümence 
kab^l edilen 

Lira 

155 000 

115 000 

271 000 
50 000 
20 000 

Fasıl yekûnu 380 000 456 (XX) 456 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 120 000 142 000 142 000 
12 Vilâyetler 262 274 371 108 371 108 

Fasıl yekûnu 382 274 513 108 513 108 

306 Giyecekler 14 725 14 725 14 725 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman, Öğretmen ve 

hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin harcırah ve başka 
masrafları «3 000 529 000 529 000 

70 Gezici başöğretmenlerin taz
minatları 390 000 390 000 390 000 

1 463 450 
415 000 

1 000 000 
9 000 

1 463 450 
415 000 

1 050 000 
9 000 

1 463 450 
415 000 

1 050 000 
9 000 

Fasıl yekûnu 3 340 450 3 856 450 3 856 450 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 10 000 10 000 10 000 
12 Vilâyetler 1151 500 200 000 200 000 

Fasıl yekûnu 161 500 210 000 210 000 



2*4 Maarif Vekâleti 

F. M. 

309 
11 

32 

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 öğ
renci müfettişlikleri masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Haberleşme 
Kira bedeli 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı . 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

2 000 

56 310 

25 000 

85 310 

8 000 
600 

9 500 
7 000 
4 000 
3 000 

10 000 
25 000 
28 500 
18 765 

119 765 

4 705 524 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

2 000 

56 310 

35 000 

95 310 

8 000 
6 000 
9 500 
7 000 
4 000 
3 000 

10 000 
25 000 
28 500 
18 765 

119 765 

5 565 858 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

2 000 

56 310 

35 000 

95 310 

8 000 
6 000 
9 500 
7 000 
4 000 
3 000 

10 000 
25 000 
28 500 
18 765 

119 765 

5 565 858 
- , , — ı '"IHL-İ 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
408 5805 sayılı Kanun gereğince 

anıtlar yüksek kurulu üyeleri 
ne verilecek huzur haklan ve 
harcırahları 20 000 20 000 20 000 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 
10 Müzeler ve anıtlar umumi 

masrafları 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
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Tahsisatın nev'i 

Rumelihisarı Restorasyon 
masrafları 
Niğde - Aksaray Sültanhaııı 
restorasyan masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yüksek okulların umumi mas
rafları 
Yüksek öğretmen Okulu mas
rafları 
Eğitim enstitüleri masrafları 
Ankara ve îzmir Devlet Kon-
servatuvarı 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

500 000 

0 

3 000 000 

128 305 
824 050 

555 000 

1950 yılı için 
Hûkümetçi 

istenen 
Lira 

500 000 

250. 000 

3 250 000 

258 665 
1 394 845 

681 330 

EncünaenM 
kabul *dileu 

Lira 

500 000 

250 000 

3 250 000 

258 665 
1 394 845 

681 330 

=» 

Fasıl yekûnu 1 507 355 2 334 840 2 334 840 

Lise, ortaokul ve imam - hatip 
okulları umumi masrafları 
Lise ve ortaokullar umumi 
masrafları 1 350 000 1 800 000 1 800 000 
tmam - Hatip okulları umumi 
masrafları 55 000 81 000 81 000 

Fasıl yekûnu 1 405 000 1 881 000 1 881 000 

Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 
Teknik, Teknik öğretmen, 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
okulları masrafları 1 637 660 2 117 660 2 117 660 
Ticaret ve diğer meslek okul
ları ve enstitüleri masrafları 5 977 522 6 925 354 6 925 354 

Fasıl yekûnu 7 675 182 9 043 014 9 043 014 

îlköğretmen okulları umumi 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili mas
raflar 
îlköğretmen okulları umumi 
masrafları 13 195 933 16 440 933 16 440 932 



1965 1956 yıh icra 
Y ı l ı Hükümetçe Encümenct 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

20 îlköğretmen okulları mezun
larının donatım masrafları 287 440 296 000 296 000 

30 Uygulama bahçeleri tesis ve 
tanzim masrafları ile çalışma 
vasıtası bedelleri 50 000 50 000 50 000 

40 Yatılı ilkokullar umumi mas
rafları " 500 000 932 880 932 880 

421 
11 

12 

13 

14 

Fasıl yekûnu 

Kütüphaneler masrafları 
Kütüphaneler umumi masraf
ları 
Vekâlet Kütüphanesi masraf
ları 
Okul kütüphaneleri umumi 
masrafları 
Millî Kütüphane umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

14 033 373 

320 000 

3 000 

50 000 

250 000 

623 000 

17 719 813 

375 000 

3 000 

60 000 

300 000 

738 000 

17 719 812 

375 000 

3 (XX) 

60 000 

300 000 

738 000 

422 Güzel Sanatlar Akademisi 
umumi masrafları 320 000 367 000 367 000 

423 Eivaseti Cumhur Filârmonik 
Orkestrası umumi masrafları 40 000 40 000 40 000 

424 İstanbul Kandili Easathanesi 
umumi masraftan 60 000 60 000 60 000 

425 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 

11 Basın - Yavm ve Turizm 
Umum Müdürlüğü 

12 Adliye Vekâleti 
13 Maarif » 
14 Nafıa » 
15 İşletmeler » 
16 Çalışma » 
17 Kanunları uyarınca ecnebi 

memleketlere gönderilecek 
fevkalâde sanat istidatlı ço
cukların her çeşit masrafları 27 000 50 000 50 000 

82 000 
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 



F. 

M**rü VtkIUti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
M. Tahsisatın nev'i Lira 

18 Aylık ve sair istihkakları yol
lama masrafları 

Fasıl yekûnu 

6 000 

465 000 

— 2 6 7 ^ 
1956 yılı için 

Hükümetçe Encümene» 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 

488 000 

6 000 

488 000 
,'.":•,• . T , — ~ . r . — r = ^ -

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 228 250 428 250 428 250 

427 Korunmaya muhtaç çocuklar 

428 
429 

450 

451 

10 
11 

10 
30 
40 

umumi masrafları 
Kamp masrafları 
Aklen ve ruhan geri kalmış ço
cukların eğitimi için umumi 
masraflar 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
Maarif Vekâleti 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Yayın masraflan 
İnceleme masrafları 
Derleme masrafları 

Fasıl yekûnu 

1 450 000 
20 000 

0 

85 000 
436 135 

521 135 

435 000 
25 000 
1 140 

461 140 

1 950 000 
20 000 

0 

85 000 
436 135 

521 135 

500 000 
25 000 
1 140 

526 140 

1 950 000 
20 000 

1 

85 000 
436 135 

521 135 

500 000 
25 000 
1 140 

526 140 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 130 000 130 000 130 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 215 000 215 000 215 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

30 Fulbright Kültür Anlaşması 
masrafları 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 



961 

F. M. Tahsisatın nev*4 

NMvtf V< »kâLrti 

195Ö 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 Kültür münasebetleri umumi 
masrafları 260 000 387 220 387 220 

50 Türkiye'de toplanacak kongre 
ve konferansların her çeşit 
masrafları 60 000 60 000 60 000 

Fasıl yekûnu 585 000 712 220 712 220 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
umumi masrafları 390 000 450 000 450 000 

458 Fuar ve sergi masrafları 
10 Yurt içinde ve dışında açıla

cak resim ve heykel sergileri
nin her türlü masrafları 15 700 15 700 15 700 

20 îzmir Fuarında açılacak eği
tim pavyonunun her türlü 
masrafları 9 500 9 500 9 500 

Fasıl yekûnu 25 200 25 200 25 200 

476 Kurs masrafları 
10 Kurslar umumi masrafları 280 000 280 000 280 000 
20 Meslekî ve teknik kurslar 1 355 700 1 355 700 1 355 700 

Fasü yekûnu 1 635 700 1 635 700 1 635 700 

477 Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporculann ve izcilerin her çe
şit masrafları " 30 000 30 000 30 000 

Dördüncü kısım yekûnu 34 630 335 42 375 312 42 375 312 

Beşinci ktsını - Borçlar 
501 Geçen yıl borçlan 33 000 33 000 33 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1951 - 1954 villan borçları 180 000 180 000 180 000 
20 1928 - 1950 » » 10 000 10 00O 10 000 

Fasıl yekûnu 190 000 190 000 190 000 



Maarif Vekâleti — 269 — 

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 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Liıa 

700 000 700 000 700 000 

923 000 923 000" 923 000 

767 200 1 327 256 1 327 256 

50 000 86 500 86 500 

817 200 1 413 756 1 413 756 

100 000 100 000 100 000 

60 000 60 000 60 000 

541 400 0 0 

50 000 50 000 50 000 
450 000 5 400 000 5 400 000 

85 000 85 000 85 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yıh için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Teknik Üniversitede istihdam 
olunacak iki uzman ıçm yar
dım 36 000 

Fasıl yekûnu 121 000 

36 000 

121 000 

36 000 

121 000 

613 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 300 000 300 000 300 000 

Altıncı, kısım yekûnu 5 439 600 7 444 756 7 444 756 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısmı yekûnu 12 000 
îkinci kısım yekûnu 276 862 448 
Üçüncü kısım yekûnu 4 705 524 
Dördüncü kısım yekûnu 34 630 335 
Beşinci kısım yekûnu 923 000 
Altıncı kısım yekûnu 5 439 600 

12 000 
328 653 688 

5 565 858 
42 375 312 

923 000 
7 444 756 

12 000 
328 459 218 

5 565 858 
42 375 312 

923 000 
7 444 756 

UMUMÎ YEKÛN 322 572 907 384 974 614 384 780 144 



Maarif Vekaleti _ 271 — 

I\ M. Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
10 Devlet malı binaların onarımı 
20 Devletçe intifa edilen hükmi 

şahsiyeti haiz olanlara a't bi-
aalarm onarımı 

Fasıl yekûnu 

711 Lise ve ortaokulların dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane
lere ilişkin her türlü malzeme
lerin döşeme, demirbaş ve ders 
aletlerinin onarımı 

731 İstimlâk ve satmalma masraf
ları 

742 5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayın yardımı 

743 . Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan okul 
binaları için müteşebbis der
neklere yardım 

10 Ortaokul binası yaptıran mü
teşebbis derneklere . 

20 îlkoku] binası yaptıran müte
şebbis derneklere 

30 îmam - Hatip okulları binası 
yaptıran müteşebbis demek
lere 

Fasıl yekûnu 

751 Lise ve ortaokullar için aatm-
almacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
malzemeleri döşeme, demir
baş, ders aletleri masrafları 

1955 1956 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümenee 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 810 000 1 860 000 1 860 000 

100 000 100 000 100 000 

1 910 000 1 960 000 1 960 000 
n ' • ' • • • • " ' • ı ft, • : ' j , , , • •• • . • ' ' . . . t 

50 000 100 000 100 000 

200 000 1 000 000 1 000 000 

20 000 000 15 000 000 20 000 000 

1 900 000 1 900 000 1 900 000 

1 133 386 1 133 386 1 133 386 

200 000 200 000 200 000 

3 233 386 3 233 386 3 233 386 

1350000 2000000 2 000 000 
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F. M. 

Maarif Vekâleti 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1956 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 300 000 300 000 300 000 

20 Meslekî ve teknik okullar açıl
ması ve mevcutlarının genişle
tilmesine dair olan 4304 sayılı 
Kanuna ek 5649 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak masraflar 7 460 000 7 460 000 7 460 000 

0 

Fasıl yekûnv 7 760 000 7 760 000 7 760 000 

EE - Sermaye tahsisleri 
772 Atatürk Üniversitesinin kuru

luşu hakkında yapılacak her 
türlü masraflar 4 000 000 3 0O0 000 3 000 000 

773 Yetiştirme yurtları ile korun
maya muhtaç çocuklar döner 
sermayesi 50 000 50 000 50 000 

774 Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında yapılacak her türlü 
masraflar 0 1 450 000 1 450 000 

775 Karadeniz Teknik Üniversite
sinin kuruluşu hakkında yapı
lacak her türlü masraflar 0 500 000 500 000 

Yatırımlar yekûnu 38 553 386 36 053 386 41 053 386 

0 

0 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
Maarif Vekâleti (Nafıa Bütçe
sine) 
Öğrenci yurtları (Nafıa Büt
çesine) 

Fasıl yekûnu 

0 

0 

0 

4 500 000 

750 000 

5 250 000 

0 

0 

0 



31 - Nafıa Vekâleti 

;# 



Rapor 
27 .1. İ95<i 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Nafıa Vekâletinin 1956 mali yılı bütçe teklifini tetkik ettik. Umumi mütalâa ve temennilerimin 
raporun sonuna ilâve edilmiştir. 

Bütçenin fasılları üzerinde yaptığımla tetkiklere geçmeden önce 1955 malî yılı bütçesinin kabu
lünden 15.1.1956 tarihine kadar munzam tahsisat ilâve edilmiş veya münakale yapılmış olan ter
tipler ile sebepleri (1) numaralı taîbloda ve 1956 malî yılı bütçesiyle istenilen tahsisatın, sene için
de alman munzam tahsisat ve yapılan münakalelerden sonra 15.1.1956 tarihindeki durumu ile 
mukayesesi (2) numaralı tabloda (gösterilmiştir'. 

ı'l) Numaralı tablo 

h\ 

201 

203 

303 
304 
307 

308 
309 

420 
451 

M. 

11 
12 
22 
11 
12 

21 
10 
20 
30 
40 
12 
11 
12 
_ 
10 
20 

Tahsisatın nev M 

Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Vilâyetler memurları açık maaşı 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Basılı kâğıt ve defterler 
Merkez telefon masrafları 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Vilâyet memurları tedavi 
Vekâlet otomobili işletme 

» % . onarma 
Atatürk Anıt - Kabir parkı 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

' Bütçe üe 
verilen 

1.545.672 
2.475.115 

1 
1.038.438 
1.612.062 

4.000 
33.000 
50.000 
26.000 
45.000 
20.000 
8.500 
2.000 
2.000 

150.000 
7.000 
6.000 

Münakale 
ilâve 

—̂ 
— 

1.500 
__ 
— 

5.000 
15.000 

14.000 
— 

50.000 
-,~ 
_ . 

500 
50.000 

2.000 
_~-

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
(7) 

.suretiyle 
tenzil 

585 
3.567 

_ . 
450 

4.207 
— 
__ 

5.697 
— 

1.000 
— 

562 
500 
— 
-_.. 
— 

2.000 

Netice 

1.545.087 
2.471.548 

1.501 
1.037.988 
1.607.855 

9.000 
48.000 
44.303 
40.000 
44.000 
70.000 

7.938 
1.500 
2.500 

200.000 
9.000 
4.000 

(1) 6435 sayılı Kanuna göre işten el sektirilmek suretiyle vekâlet emrine alınan bir memurun 
açık aylıklarını karşılamak üzere. 

(2) Muhasebe ve malzeme dairesinin 1956 yılı içinde kullanacağı defter ve cetvellerin kâğıt; ve 
baskı ücreti. 

(3) Telefon ücretlerinde yapılan ayarlamayı karşılamak üzere. 
(4) 6245 sayılı Kanun mucibince tahakkuk etmiş ve yıl sonuna kadar tahakkuk edecek harcırah* 

tora mevcutt tahsisatın kâfi gelmiyeceğinin anlaşılması üzerine. 
(5) İstanbul Opera binasının ses tesislerine başlamadan önce yabancı memleketlerdeki benzer

lerinin tetkikine gönderilenlerin yollukları için, 
(6) VeMlet otomobilinde husule gelen arızanın tamirine sarf edilmek üzere, 
(?) Genişlemiş olan Atatürk Anıt * Kabir parkının su, gübre ve amele ücretleri karşılığıdır. 



~ * * » - — 

F. 

501 
502 

741 

741 

742 
743 
745 

746 
747 
748 
781 

783 

784 

788 

792 

M. 

10 
20 
11 
12. 
13 
14 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
— 
— 
10 
20 
30 
— 
— 
— 
11. 
12 
13 
14 
20 
10 
40 
10 
40 
10 
20 

Tahsisatın aevH 

Geçen yıl borçları 
1950 -1953 yıllan borçlan 
1928 -1949 » » 
Basın ve Yayın U. Müdürlüğü 
İstatistik TL Müdürlüğü 
Ceza ve Tevkif evleri 
Adliye Vekâleti (Adliye bina.) 
Emniyet U. Müdürlüğü 
Maliye Vekâleti 
Maarif » 
İstanbul Opera binası ikmali 
Sıh. ve tç. Mua. Vekâleti 
Verem Savaşı 
Nafia Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
B. M. M. binası ve eklentileri 
Memur evleri * 
Hava meydanlan yapımı 
Makine ve araçların onarımı 
Satmalînacak makine ve araç. 
Atatürk Anıt - Kabir 
Doğu Atatürk Üniversitesi 
İstanbul Kapalı çarşısı 
Diyarbakır - Cizre 
Erzurum hattı 
Narlı - Gazianteb 
Kozlu - Ereğli hattı 
İstikşaf, etüd.... 
Liman,, iskele ve ufak barınak 
İstikşaf, etüd... 
Liman ve deniz tesisleri yapımı 
İstikşaf, etüd... 
Demiryollar ve limanlar 
Yapı ve imar işleri 
Yersarsmtısı ve diğer âfetler 

Bütçe il« 
verilen 

20.000 
3.000 
1.000 

783.000 
500.000 

5.600.000 
1.450.000 

500.000 
11.000.000 
10.232.000 
1.300.000 

16.420.000 
2.300.000 

30.000 
1.675.000 
1.850.000 

500.000 
4.500.000 

150.000 
3.510.000 

600.000 
640.000 

1.500.000 
4.000.000 

— ' 
10.300.000 
7.500.000 

- 8.750.000 
900.000 
100.000 

18.800.000 
1.200.000 

26.500.000 
7.500.000 

300.000 
360.000 

2.000.000 

Münakale suretiyle 
ilâve 

948.0691 
672.84i] 
232.827J 

^_ 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-_ 
— 

80.000 
— 
— 
— 
— 
— 

400.000 
—* 

-. -~. 
_ 
„ 

2.000.000 
*_ 
— 
—~ 
-— 

— 
—_ 

2.500.000 
—» 
— 
— 

2.000.000 

•d ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

tenzil 

_— 
— 
— 

500.000 
350.000 

69.015 
15.042 

1.177 
397.000 
16.398 
29.801 
83.921 
24.906 

— 
650 

1.420 
45 

1.250.435 
3.000 

53.462 
250.000 
.190.016 

39.128 
3.900.000 

— . 
140.738 

1.270 
172.589 
171.551 
10.000 

2.853.557 
300.000 
477.370 

2.995.583 
25.000 
4.295 

Netice 

968.069 
.675.841 
233.827 
283.000 
150.000 

5.530.985 
1.434.958 

498.823 
10.602.200 
10.215.602 
1.270.199 

16.336.079 
2.275.094 

110.000 
1.674.350 
1.848.580 

499.955 
3.249.565 

247.000 
. 3.856.538 

350.000 
449.984 

1.460.872 
100.000 

2.000.000 
10.159.262 
7.498.730 
8.577.411 

728.449 
90.000 

15.946.443 
900.000 

28.522.630 
4.504.417 

275.000 
355.705 

4.000.000 

(1) Bu tertiplere konulan tahsisat üstünde çıkan borçları ödemek maksadiyle. -
(2) Vekâlet binasında yapılacak tamir karşılığı, 
(3) Hava meydanlarının tahakkuk eden masrafları karşılığı olup, diğer maddelerden tenzü sure

tiyle karşılanmıştır. 
(4) Yanan İstanbul KapaUçarşi binalarının yeniden yapılması için kanunu göre vekâletçe "karşı

lanması icabeden kısım içindir. 
(5) £iman inşaatının tahmin edildiğinden daha süratli bir seyir takibetmesi dolaymyte ayni fau

l/m maddeleri armmdff bir münakale yapılmasvn-a ihtiyaç Msû olmuştur. 
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(2) Numaralı tablo 

Tahsisat ve benzeri 
haklar 
Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yatırımlar 

özlük 

Yekûn 

1955 Bütçesi 
ile verilen 

12 000 
7 821 174 

370 000 
218 000 
24 000 

106 261 00] 

174 706 175 

15.1.1955 tari
hindeki durum 

12 000 
7 813 865 

448 241 
268 000 

1 877 737 
160 712 465 

171 132 308 

1956 Teklifi 

12 000 
S 833 302 

389 000 
218 120 
24 000 

164 086 005 

173 562 427 

Fazlası 

„ _ -

1 012 128 
19 000 

120 

— 

1 031 248 
t 143 

Noksanı 

— 
...-

2 174 996 

2 174 996 
748 

(2) numaralı tablonun tetkikinde görüleceği üzere bu vekâlet bütçesi ilk bakışta 1955 malî yı
lı bütçesinden 1 000 000 lira kadar bir noksanlık göstermekte ise de hakikatte 33 milyon liranm üstünde 
bir fazlalık arz etmektedir. Noksan görülmesi vekâletlere ait 35 milyon lirayı aşan inşaat tahsisa
tının kendi bütçelerinde gösterilmiş olmasındandır. 

Kısımlar itibariyle görülen fazlalığın umumi ve kanuni sebepleri; 

Personel masraflarında memur ve hizmetlilere verilmekte olan üç aylık nispetindeki tahsisatın 
beş aylığa çıkarılmasından, yıllardan beri aynı ücretle çalışmakta olan ve bu ücretlerle daha uzun 
bir zaman istihdamlarına imkân bulunmıyan hizmetlilerin ücretlerine birer (Terece nispetinde zam 
teklif edilmiş olmasından, 

Yönetim masraflarında, posta, telgraf ve telefon ücretlerine* yapılan zamlardan ve müstahdem
lere verilecek giyim eşyası tertibine yapılan ilâvelerden, 

Yatırım kısmında ise yukarda izah edildiği üzere noksanlık değil fazlalık vardır. Bu da li
man inşaatına hız verilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Vekâlet bütçesi umumi olarak bu şekilde gözden geçirildikten sonra fasıllar itibariyle yaptığı
mız tetkiklerin neticeleri aşağıda sırasiyle izah edilmiştir : 

Fasıl 201 — Maaşlar : 

Yürürlükte olan teşkilât kanunlariyle kabul olunan kadrolar mucibince tahakkuk edecek ma
aş ve beş aylık nispetindeki tahsisat karşılığı bulunduğu ve bu yıl (L) cetvelinden serbest bırakı
lan 60 lira aylıklı bir aded neşriyat amirliği kadrosuna mukabil bir aded 70 lira aylıklı hukuk müşa
vir muavinliği kadrosunun (L) cetveline alındığı tesbit edilmiştir. 

Fasıl 202 — Ücretler, : 
* 

Bu fasılda görülen fazlalıktan 294 500 liralık kısmı (E) cetvelinden 116 aded hizmetlinin üc
reti ve seri kalan kısım da ücretlere yapılan zamlarla 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan 
üç aylı}?, tahsisatın beş aylığa çıkarılmasından ileri gelmektedir. 

ücretlere yapılan zamların Yüksek Encümence toptan kabul edilmemesi prensipi göz önünde 
bulundurularak 202 nci faslın 11 nci merkez hizmetlileri maddesine ücretlere zam sebebiyle eklen
miş oları 54 000 lira ve 12 nci vilâyetler hizmetli ]eri maddesine eklenen 6 000 liranın tenzili iea-
beder. 
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Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 

Bu fasılda bir azalma görülmekte ise de hakikatte noksanlık değil bir artış vardır. Azalmanın 
sebebi 202 nci fasılda izah edildiği üzere 116 aded kadronun, bir kısım işlerin devamlı olması bakı
mından (D) cetveline geçirilmiş olması dolayısiyle tahsisatının da 202 nci fasla nakledilmesinden 
ileri gelmiştir. Bu fasıldaki tahsisat da kadroları ve 5 aylık nispetinde ödenecek tahsisatı karşıla
yacak miktardadır. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 

Demiryollar ve Limanlar inşaatı ile yapı ve imar işleri reisliklerinde çalıştırılmakta olan uz
manların ücretleri karşılığıdır. 

Fasıl 301 — Merkez büro masrafları : 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları : 

Fasıl 304 — Merkez ve vilâyetler posta, telgraf ve telefon masrafları : 

Fasıl 306 — Giyecekler 

Fasıl 307 — Harcırahlar 

Fasıl 308 — Tedavi masrafları 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Fasıl 420 — Atatürk Anıt - Kabir parkının tesis masrafları 

Fasıl 452 — Teknik yardımdan ecnebi memleketlere gön. 

Fasıl 476 — 4585 sayılı Kanun gereğince açılacak kurslar 

Fasıl 501 — Borçlar 

Fasıl 502 — Borçlar 

Bu tertipler hakkında esbabı mucibede kâfi izahat vardır. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 

Milletlerarası Dünya Enerji Konferansı Türk Millî Komitesine ödenmesi lâzımgelen aidat kar
şılığıdır. 

Yatırımlar kısmı 

1956 malî yılı bütçesiyle yatırımlar için teklif olunan tahsisat (164 086 005) liradır. Diğer vekâ
letlerin bütçelerinde Nafıa Vekâleti bütçesine nakledilmek üzere teklif ettikleri (27 218 500) lirahk 
inşaat tahsisatı da nazarı itibara alınınca Nafıa Vekâletinin yatırımlar kısmı (19 304 505) lirayı bu
lacaktır. 

Bu tahsisatın muhtelif tahsisat şubelerine tevzii şekli ve iş durumları aşağıda mütalâa edilmiştir .* 

Yapılar 

Fasıl 741-Madde 10 — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Fasıl 741 -Madde 11 — Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
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Fasıl 741 - Madde 12 — İstatistik Umum Müdürlüğü 

Fasıl 741-Madde 13 — Adliye Vekâleti (Ceza ve Tevkif evleri) 

Fasıl 741 - Madde 14 — Adliye Vekâleti (Adliye binaları yapımı ve esaslı onarımı) 

Fasıl 741 - Madde 17 — Emniyet Umum Müdürlüğü 

Fasıl 741 - Madde 24 — Nafıa Vekâleti 

Fasıl 741 - Madde 25 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Fasıl 741 - Madde 26 — Ziraat Vekâleti 

Fasıl 741 - Madde 27 — Münakalât Vekâleti 

Fasıl 741 - Madde 28 — Jandarma Umum Kumandanlığı 

Esbabı mueibede kâfi izahat vardır. 

Fasıl 741-Madde 15 — 

5032 ve 6148 sayılı kanunlar gereğince İstanbul adliye binası yapımı ve her türlü masrafları : 

Projesine göre İstanbul adliye binası inşaatının bitirilmesi için her iki kanunla 21 000 000 li
ralık yetki alınmış ve binanın dört bloktan müteşekkil bulunan birinci ve ikinci kısım inşaat ve 
tesisatı bitirilmiş ve mahkemeler bu yıl bu kısımda faaliyete geçmiştir. 5 nci blok inşaat ayrı bir 
ihale mevzuu olarak devam etmektedir. 1956 yılı sonunda bu kısmı da hizmete açılacaktır. İstinaf 
mahkemelerini de ihtiva eden mütebaki kısmın dışardan ithal edilecek malzemenin temin imkânları 
sağlandığı takdirde inşasına teşebbüs olunacağı ifade olunmuştur. 

1956 yılı bütçesine teklif edilen 300 000 lira 5 nci blok taahhüt bakıyesidir. 

Yetki ve sarfiyat durumu 

21 000 000 Alman yetki 
7 562 183 1947 - 1954 sarfiyatı 

v. 
13 437 817 

2 000 000 1955 bütçesiyle alman tahsisat 

11 437 817 
300 000 1956 yılı bütçesiyle teklif edilen (Devam eden taahhüt için) 

11 ,137 817 Yetki bakiyesi. 

Fasıl 741 - Madde 16. — 6147 sayılı Kanun gereğince İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yapımı 
her türlü masrafları : 

Senelik ödeme miktarı 2 000 000 lirayı geçmemek şartiyle, 9 000 000 liralık taahhüde girme 
yetkisi alınmış ve Adliye Vekâleti tarafından infaz sistemine uyularak tanzim edilen programa 
göre ve sınıflandırma esasına müsteniden projeleri hazırlanmıştır. 

İzmir Ceza evi 1 000, İstanbul Ceza evi 1 200 kişiliktir. 

İzmir Ceza evinin kaba inşaattan ibaret bulunan I. kısım inşaatı 2 713 200 lira bedelle 20 . II . 
1954 tarihinde ihale edilmiştir.. Bu taahhüt 1956 yılı sonuna doğru ikmal edilecek ve geri kalan ik
mali inşaat işleri ayrı bir taahhüde bağlanacaktır, 
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İstanbul Ceza evi 1 200 kişilik olup bunun da yalnız kaba inşaattan müteşekkil I. kısım inşa

atı 3 944 896 liraya 15 . VIII . 1955 tarihinde ihale edilmiş ve inşaatına başlanmıştır. Hafriyat 
devam etmektedir. Yapılmış olan projelerine ve bugünkü rayiçlere göre izmir Ceza evinin 8 500 000 
ve istanbul Ceza evinin 11 500 000 liraya çıkabileceği tahmin edildiğinden mevcudolan 9 000 000 
liralık yetkinin 1956 yılı içinde bu miktara iblâğ edilmesi ieabetmektedir. 

1956 yılı bütçesine teklif edilen 2 000 000 lira bono vermek suretiyle devam eden her iki inşaa
tın bono karşılığı, bono ve 1956 senesinde yapılacak inşaat karşılığıdır. 

Yetki ve sarfiyat durumu 

9 000 000 Alman yetki 
250 000 1954 yılı sarfiyatı 

8 750 000 
1 750 000 1955 bütçesiyle alman tahsisat 

7 000 000 
2 000 000 1956 bütçesiyle teklif edilen 

5 000 000 Yetki bakiyesi. 

Fasıl 741 - Madde 18. — Maliye Vekâleti : 

1955 yılı bütçesine konulan 11 000 000 liralık tahsisattan geçen senelerden intikal eden 48 
aded binanın ikmali inşaatı için 3 441 916 lira, bu yıl yeniden taahhüde girişilen 40 aded bina
ya 4 920 230 lira, bakiye tahsisat da 8 aded binanın onarımına, muhtelif istimlâk işlerine ve müte
ferrik masraflara sarf edilmiştir. 1956 yılı için teklif edilen 4 800 000 lira, bu yıl taahhüde bağ
lanan 40 aded binanın sâri taahhütleri karşılığıdır. 

Fasıl 741 - Madde 19. — Maarif Vekâleti : 

1955 yılı bütçesine konulan 10 232 000, liranın 8-67 553, lirası geçen yıllardan intikal eder. 
11 aded binaya ve 1955 yılında yeniden ele alman 38 aded bina ile 18 aded lise ve ortaokul 
projesi yapımına, 4 314 080, lira ve bakiyesi de 24 aded binanın onarımı ile istimlâk ve mütefer
rik masraflar olarak sarf edilmiştir. 1956 yılı bütçesine teklif edilen 3 500 000 lira 28 aded 
bina ile 18 aded proje bedelinin sirayet edecek miktarı karşılığıdır. 

Fasıl 741 - Madde 20 — öğrenci yurtları : 

1955 yılı bütçesine konulan 1 000 000, liralık tahsisatla 5 bloktan ibaret bulunan İstanbul Vez
neciler Talebe Yurdu 3. blokunun tamamı ve 4. blokuıı kaba inşaatı 1 259 916, liraya ihale edil
miş ve inşaata başlanmıştır. Birinci ve ikinci bloklar hizmete açılmıştır. 1956 yılı bütçesine konulan 
500 000, lira taahhüdün bakiyesi karşılığıdır. 

Fasıl 741 - Madde 21 — 6165 sayılı Kanun gereğince İstanbul Opera binası ikmali ve her 
türlü masrafları : 

Evvelce İstanbul Belediyesi tarafından başlanmış ve yalnız seyirci blokunun kaba inşaatı yapıl
mış bulunan binanın tesisleri ile birlikte ikmali için 6165 sayılı Kanunla 10 000 000, liralık taah
hüde girme yetkisi alınmış ve sahne bloklarından bir kısmının kaba inşaatı 14 . 9 . 19'53 tarihin
de 1 215 000. lira bedelle ihale edilmiştir. 

Evvelce projesinin muhtelif maksatları olması ve esas opera ve tiyatro ihtiyaçlarını karşılaya
maması sebebiyle bilhassa sahne kısımlarında Maarif Vekâletince birçok tadilât ve ilâveler talebe-
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dilmiştir. Projelerin tâdili ve tatbikat plânlarının yapılması 6150 sayılı Kanuna göre ilk projeyi 
yapmış olan mimarlara pazarlıkla ihale edilmiştir. 

Sahne tesisatı hakkında muhtelif yabancı firmalardan teklif istenmiş ve gelen teklifler birbi
rinden çok farklı bulunduğundan ve bir neticeye varılması mümkün görülmediğinden en uygun 
ve ayni zamanda en elverişli sistemin tesbit edilmesi için Maarif Vekâleti rejisör ve sahne tek-
nisiyenleri ile Nafıa Vekâleti mimar ve teknisiyenlermden bir heyet teşkil edilerek ileri Avrupa 
memleketleri tiyatro ve opera binaları ile sahne tesisatı imal eden müesseseler tetkik ettirilmiş 
ve bu heyetin hazırladığı rapora göre bina ve tesisatta lüzumlu tâdiller nazarı itibara alınmış
tır. Bu tetkiklere göre binanın inşaat ve tesisatının 25 milyon liraya mal olabileceği ve en az 
üç yıllık bir müddete ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 

Halen ihale edilmiş olan inşaat kısmı Haziran 1956 ya kadar ikmal olunacaktır. 

Sahne kısmının mütebaki kaba inşaatı 2 749 000, lira keşif bedeli üzerinden ayrıca eksiltmeye 
çıkarılmak üzeredir. Geri kalan kısmın malzemesinin tamamı dış menşeli olan tesisat mevzuları 
ve binanın ikmaline ait ince inşaat işleri olup heyeti umumiyesi 9 ilâ 10 milyon liralık bir dö
vize ihtiyaç göstermektedir. Birbirleri ile tamamen irtibatlı olan ve çok önemli olan bu işlerin 
bir elden ve uzun vadeli bir ödeme esasına göre ihale edilmesi için araştırmalar yapıldığı ve alı
nacak neticeye göre gerek 10 milyon liralık yetkinin artırılması ve gerek ihale esasları hakkında 
bir kanun tasarısı hazırlanacağı ifade edilmiştir. 

1956 yılı bütçesine teklif edilen 2 000 000, lira proje bedelleri ile inşaat taahhüt bakiyeleri kar
şılığıdır. 

Yetki ve sarfiyat durumu 

10 000 000 Alman yetki 
658 961 1953 - 1954 yılı sarfiyatı 

9 341 039 
1 300 000 1955 yılı bütçesiyle alman tahsisat 

8 041 039 
2 000 000 1956 yılı bütçesiyle teklif edilen (Devam eden ve yeniden girişilecek taahhüh için) 

6 041 039 Yetki bakiyesi 

Fasıl 741 - Madde : 22 — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti : 

1955 yılı bütçesine konulan 16 420 000 liradan; geçen yıllardan intikal eden 92 aded bina için 
7 403 819 lira, 1955 yılında ele alman 71 aded binanın yeniden inşa ve ikmali için 7 753 311 lira 
harcanmıştır. Bakiyesi de 87 aded binanın onarım, istimlâk ve müteferrik masraflarına sarf elil-
miştir. 1956 yılma konmuş bulunan 6 500 000 lira 1956 yılma sirayet edecek 22 aded sağlık müesse-
sinin sâri taahhüdü karşılığıdır. 

Fasıl 741 - Madde : 23 — 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vüeude getirilecek yapı 
ve tesis işleri ve her türlü masrafları : 

1955 yılı bütçesine konulan 2 300 000 liradan 1 312 090 lirası geçen senelerden intikal eden 
16 aded binaya, 675 000 lirsı da bu yıl yeniden taahhüde girilen 9 aded Verem binasının ikmali 
inşaatına harcanmış ve bakiyesi ile de 14 aded binanın onarımı ele alınmıştır. 

1956 yılı bütçesine teklif edilen 2 000 000 lira 9 aded binanın sâri taahhüt karşılığıdır. 
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Fasıl 741 - Madde : 29 — 4879 sayılı Kanun gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü 

masrafları : 

4879 sayılı Kanunla alınmış olan 15 000 000 liralık yetkiye istinaden evvelce ihale edildiği 
halde mukavelesinin feshi suretiyle terkedilmiş bulunan Fakülte binası kaba inşaatı 8 376 903 
lira bedelle 25 . VII . 1955 tarihinde ihale edilmiş ve işe. başlanmıştır. Bu tahhüt 30 . XII , 1957 
tarihinde ikmal edilecektir. 

1955 yılı bütçesine teklif edilen 750 000 lira bu taahhüdün bu seneki kısmına harcanmıştır. 

1956 yılı bütçesine teklif edilen 2 500 000 lira taahhüdün 1956 yılma isabet eden inşaat ve bu 
sene verilmiş olan bonoların karşılığıdır. 

Yetki ve sarfiyat durumu 

15 000 000 Alman yetki 
2 540 471 1947 - 1954 sarfiyatı 

l — 

12 459 '529 
750 000 1955 bütçesiyle alman tahsisat 

w___ 
11 709 529 
2 500 000 1956 yılı bütçesiyle teklif edilen (Devam eden taahhüt için) 

9 209 529 Yetki bakiyesi 

Fasıl 742 —5011 ve 5855 sayılı kanunlara istinaden B. M. M. ve eklentileri yapımı : 

1955 yılında verilmiş olan 4 500 000 liralık tahsisattan 250 000 lirasının münakalesi suretiyle 
bu miktar 4 250 000 liraya indirilmiştir. 

Buna rağmen bu paranın da tamamen sarf edilebileceği ümidedilmektedir. Son safhasına gel
miş bulunan binanın tamamiyle dışarıdan ithal suretiyle getirümesi lâzımgelen malzemesinin döviz 
tedarikindeki güçlükler dolayısiyle getirtilememekte olması hasebiyle çok ağır ilerlemektedir. 

50 000 000 liraya yakın bir yatırım yapılan bu binanın bir an evvel hizmete açılabilmesi için 
2 000 000 liranın dununda olan döviz ihtiyacının acilen karşılanması lâzımdır. 

1956 yılı bütçesine teklif edilen 3 250 000 liralık tahsisat sâri taahhütler karşılığıdır. 

Bu binanın mobilya ve diğer tezyini sanat işleri, 6589 sayılı Kanunla doğrudan doğruya B. M. 
M. Başkanlık Divanınca ele alınmış bulunmaktadır. 
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Â) Sarfiyat durumu 

(1955 malî yılı sonu itibariyle) 1937 den Nafıa Vekâletine devir tarihi olan 1947 yılı başına ka
dar : 

15 900 713 05 Başkanlık Divanınca yapılan sarfiyat 
4 440 948 06 1947 bütçesine konulan tahsisat ile yapılan sarfiyat 

25 739 460 43 5011 ve 5855 sayılı kanunlara istinaden yapılan sarfiyat (1948-1954) 
4 250 000 — 1955 malî yılı bütçesiyle alman tahsisat (Münakaleden sonra kalan) 

50 331 121 54 
3 250 000 — 1956 bütçesiyle teklif edilen 

53 581 121 54 
1 760 539 57 Yetki bakiyesi olup 1957 de istenecek tahsisat 

55 341 661 11 Binanın maliyet bedeli 

8) Yetki durumu 

35 000 000 Alman yetki 
25 739 460 43 1948 -1954 sarfiyatı 

9 260 539 57 
4 500 000 — 1955 bütçesiyle alınan tahsisat 

4 760 539 57 
250 000 — 1955 tahsisatından yapılan aktarma 

5 010 539 57 
3 250 000 — 1956 bütçesine teklif edilen 

1 760 539 57 Yetki bakiyesi olup 1957 de istenecek 

Fasıl 744 — 6409 sayılı Kanun gereğince Kale nahiyesinde yaptırılacak meskenler : 

6409 sayılı Kanun gereğince Kale nahiyesinin nakledileceği yerde yaptırılacak meskenler için 
mezkûr kanunla 3 500 000 liralık yetki alınmış ve Kale Tavas nahiyesinde 77 aded bodrumlu ve 300 
adedi bodrumsuz olmak üzere ceman 377 aded ev 3 250 500 liraya ihale edilmiştir. İnşaat muka
velesine güre 30. I I I . 1958 tarihinde ikmal edilecektir. 1955 yılı bütçesine konulmuş olan 700 000 
iira, istimlâk ve inşaat işlerine sarf edilecektir. 

1956 bütçesiyle teklif edilen 700 000 lira bu taahhüde karşılıktır. 

Fasıl 745 — 5367, 5843 ve 6213 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları 3Tapımı için girişilecek 
yüklenmeler : 

Esbabı mucilbede detaylı izahat mevcuttur. 

Fasıl 746 — 4677 ve 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk Amt-Kabir yapımı ve 
her türlü masrafları : 

4677 ve 5581 sayılı kanunlar gereğince alman 24 000 000 liralık yetkiye istinaden mezkûr 
Anıt bitirilmiştir. 
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1956 yılı bütçesiyle teklif edilen 200 000 liralık tahsisat Anıtın su isalesi işi ile Şeref Holü 

mermerlerinin noksan bulunan cilalanma işi için teklif edilmiştir. 

Yetki ve sarfiyat durumu 

24 000 000 Alınan yetki 
21 503 150 1945 - 1954 sarfiyatı 

2 496 850 
1 500 000 1955 tahsisatı 

996 850 
200 000 1956 bütçesiyle teklif edilen 

796 850 Yetki bakiyesi 

Fasıl 748 — 6538 sayılı Kanun gereğince İstanbul Kapalıçarşısınm tamir ve ihyası ve her tür
lü masrafları : 

Bu kanunla 6 000 000 lirası Hazineden, 4 000 000 lirası da belediyece istikraz suretiyle temin 
edilecek paradan olmak üzere ceman 10 000 000 liraya kadar taahhüde girme yetkisi alınmış bu
lunmaktadır. ' 

1955 yılında 500 000 lira ödenek verilmiş olup, münakale suretiyle bu miktar 2 000 000 liraya 
iblâğ edilmiştir. 

Kanunla verilen yetkiye istinaden 517 678 liraya ihale edilmiş olan I. kısım Kalpakçılar Cad
desi ikmal edilerek açılmıştır. 

251 956 liraya ihale edilmiş olan II. kısım da bugünlerde bitmek üzeredir. 1 193 956 liraya 
ihale edilmiş olan III. kısım da önümüzdeki yıl içinde ikmal edilecektir. IV. ve V. nci kısımların 
keşif bedelleri 2 690 000 liradır. 

1956 yılma teklif edilmiş olan 1 000 000 lira bu taahhütlerin 1956 yılma isabet eden kısımları 
karşılığıdır. 

Demiryollar 

Fasıl 781 — Demiryolları yapım masrafları 

Madde 11 — 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla Diyarbakır, Cizre ve Elâzığ - Van hu
dut hatlariyle Bitlis Şube hattı yapım masrafları: 

Esbabı mucibede izahat mevcuttur. 

Sarfiyat durumu : 

Bu hat inşaatı için 1955 bütçesiyle 10 300 000 liralık tahsisat verilmiş olup bu tahsisat sene so
nuna kadar tamamen sarf edilmiş ve ayrıca 1956 vadeli 5 750 000 liralık bono verilmiş olacaktır. 

1956 senesi bütçesiyle bu hat inşaatı için 9 800 000 lira teklif edilmiştir. 1956 senesi içinde 
yukarda yapılacağı işaret edilen işlerin tutarının 1956 vadeli bonolarla birlikte 21 316 700 lira 
olacağı tahmin edilmekte olup bunun 9 800 000 lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 1957 va
deli bonolarla karşılanacaktır. 

Bu sebeple bu meddedeki tahsisatta bir fazlalık düşünülmemiş ve 1955 senesi tahsisatından 
500 000 noksaniyle 9 800 000 lira teklif edilmiştir. 
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Salâhiyet durumu : 

Yukarda yazılı kanunlarla alman salâhiyet 210 000 000 
1955 senesi sonuna kadar yapılan sarfiyat 168 147 037 

\. 

v_ 

41 
9 
852 963 
800 000 1956 senesi bütçesiyle teklif edilen 

Salâhiyet bakiyesi 32 052 963 

Madde 12. — 4643 ve 6210 sayılı kanunlar gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma 
masrafları : 

Bu hat inşaatı için 4643 ve 6210 sayılı kanunlarla 80 milyon liralık salâhiyet verilmiş olup, 1955 
senesi sonuna kadar bu salâhiyetin 30 888 637 lirası kullanılmış olacaktır. 

Erzurum'dan Sarıkamış'a kadar 161 ve Sarıkamış - Kars hududu 124 kilometre olmak üzere hat
tın umumi tulü 285 kilometredir. Erzurum'dan itibaren Horasan'a kadar 87 kilometrelik kısmının 
inşaatı daha evvel tamamlanarak işletmeye açılmış olup, 74 kilometreden ibaret Horasan - Sarı
kamış kısmı üzerinde inşaata tesbit edilen iş programı 1955 senesi zarfında devam edilmiş ve 1956 
senesinde de devam edilecektir. 

Sarfiyat durumu : 

Bu hat inşaatı için 1955 bütçesiyle verilmiş olan 7 500 000 liralık tahsisat sene nihayetine kadar 
tamamen sarf edilmiş ve iş bedelleri için 1956 vadeli 8 000 000 liralık da bono verilmiş olacaktır. 

1956 senesi bütçesiyle bu hat inşaatı için 1955 senesi bütçe tahsisatından 5 500 000 lira fazla-
siyle 13 000 000 lira teklif edilmiştir. 

1956 senesi içinde bu hat üzerinde yapılacak işlerin tutarının 1956 vadeli bonolarla birlikte 
25 500 000 lira olacağı tahmin edilmekte olup bunun 13 000 000 lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiye
si de 1957 vadeli bonolarla karşılanacaktır. 

Erzurum - Horasan kısmına lüzumlu malzemenin teminine tahsis edilmek ve on müsavi taksit
te ödenmek üzere Export - İmport Bankasından temin edilen bir milyon dolarlık krediden 900 bin 
doları ödenmiş olup 100 bin dolardan ibaret son taksiti de 31 . III . 1956 tarihinde ödenecektir. 

Salâhiyet durumu : 

Yukarda yazılı kanunlarla alman salâhiyet 80 000 000 
1955 senesi sonuna kadar yapılan sarfiyat 30 888 637 

k. 

49 111 363 
1956 senesi bütçesiyle teklif edilen 13 000 000 

v̂ . 
Salâhiyet bakiyesi 36 111 363 

Madde 13. — 4643, 5413 ve 6602 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Maraş şube hattı ile Narlı 
- Gazianteb - Karkamış hattı yapım masrafları : 

Bu hat inşaatı için yukarda yazılı kanunlarla 85 milyon liralık salâhiyet verilmiş olup 1955 se
nesi sonuna kadar bu salâhiyetin 46 515 734 lirası kullanılmış olacaktır. 

Bu hattın 30 kilometreden ibaret Köprüağzı - Maraş ve 85 kilometreden ibaret Narlı - Gazian
teb kısımlarının inşaatı daha evvel ikmal edilerek işletmeye açılmış ve Narlı - Gazianteb kısmının 
3487 sayılı Kanun mucibince yapılmakta olan iki senelik bakım ve tamiratı tamamlanarak 1.X.1955 
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tarihinden itibaren Devlet Demiryolları İşletmesine devredilmiştir. 94 kilometreden ibaret Gazian-
teb - Karkamış kısmı üzerinde inşaata tâyin ve tesbit edilen program gereğince devam edilmektedir. 

Alt yapı inşaatının da 1956 senesinde bitirilmesine gayret edilecektir. Hattın alt yapısı ikmal 
edilirken üst yapı yol malzemesinin de siparişe bağlanması hususunda 1956 bütçesinde ödenek 
derpiş olunmuştur. 

Bu suretle bugün tecrit edilmiş bir halde bulunan Cenup demiryollarımızm 161 kilometreyi bu
lan Cenup müsellesinden geçmeden ana şebekeye bağlanması sağlanmış olacaktır. 

Sarfiyat durumu : 

Bu hat inşaatı için 1955 bütçesiyle verilmiş olan 8 750 000 liralık tahsisat sene nihayetine ka
dar tamamen sarf edilmiş ve iş bedelleri için 1956 vadeli 5 000 000 liralık da bono verilmiş ola
caktır. 1956 bütçesiyle bu hat inşaatı için 1955 senesi bütçe tahsisatından 1 700 000 lira fazlasiy-
le 10 450 000 lira teklif edilmiştir. 

1956 yılı içerisinde Anteb - Karkamış üzerinde istasyon tesislerinin eksiltmesi yapılacaktır. 

1956 senesi içinde bu hat üzerinde yapılacak işlerin bedelinin 1956 vadeli bonolarla birlikte 
19 114 895 lira olacağı tahmin edilmekte olup bunun 10 450 000 lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiye
si de 1957 vadeli bonolarla karşılanacaktır. 

Salâhiyet durumu : 

Yukarda yazılı kanunlarla alman salâhiyet 85 000 000 
1955 senesi sonuna kadar yapılan sarfiyat 46 515 734 

»_ 
38 484 266 

1956 bütçesiyle teklif edilen 10 450 000 
<_ 

Salâhiyet bakiyesi 28 034 266 

Madde 14 — 5415, 6601 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk 
şube hattı yapım masrafları : 

Bu hat inşaatı için 5415 ve 6601 sayılı kanunlarla 65 milyon liralık salâhiyet verilmiş olup 1955 
senesi sonuna kadar bu salâhiyetin 12 898 583 lirası kullanılmış olacaktır. 

38 kilometresi ana şebeke, 6 kilometresi şube olan bu hattın Ereğli'den itibaren Çataldere'ye 
kadar olan 8 kilometrelik ana hat ve 6 kilometresi Çataldere - Armutçuk şube hattı olmak üzere 
14 kilometrelik kısmın inşaatı daha evvel tamamlanarak işletmeye açılmış, bu suretle Armutçuk 
havzasındaki kömürlerin hat üzerinden Ereğli Limanına nakli sağlanmıştır. 

İnşaatı ikmal edilmiş ve işletmeye açılmış bulunan 8 kilometrelik ana şebeke kısmı ile 6 kilomet
relik şube hattı 3487 sayılı Kanun gereğince iki senelik tamirat ve bakıma alınmış ve bu işlere 
1955 senesi zarfında devam edilmiştir. Bu işler için 1955 bütçesiyle verilen 900 000 liralık tahsisa
tın sene sonuna kadar 750 000 lirası sarf edilecektir. 

Hattın bir şube hattı halinde bırakılması 30 kilometreden ibaret Çataldere - Kozlu kısmının da 
inşaatı ile mümkün olabilecek ve bu suretle bu parçanın ana şebeke ile irtibatı sağlanacaktır. 

30 kilometreden ibaret Çataldere - Kozlu ana hat kısmının inşa hazırlıkları tamamlanmış ve 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1956 bütçesiyle bu hat üzerinde inşa faaliyetine geçileceğinden yapılacak istimlâk bedellerinin 
ve diğer hizmetlerin karşılanması maksadiyle 2 900 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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1956 senesi içinde bu hat üzerinde yapılacak işlerin bedeli 14 9Û0 000 İira tahmin edilmekte olup 

bunun 2 900 000 lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 1957 vadeli bonolarla karşılanacaktır. 

Salâhiyet durumu : ) 

Yukarda yazılı kanunlarla alman salâhiyet 65 000 000 
1955 senesi sonuna kadar yapılan sarfiyat 12 898 583 

» y _ 

52 101 417 
1956 senesi bütçesiyle teklif edilen 2 900 000 

Salâhiyet bakiyesi 49 201 417 

Madde 15 — 6181 sayılı Kanun gereğince yapılacak iltisak ve kuşak hatları ya
pım masrafları : 

Esbabı mucibede izahat mevcuttur. 

Salâhiyet durumu : 

6181 sayılı Kanunla alman salâhiyet 25 000 000 
1955 senesi sonuna kadar yapılan sarfiyat 1 000 000 

^_ 
24 000 000 

1956 bütçesiyle teklif edilen 5 150 000 

Salâhiyet bakiyesi 18 850 000 

Madde 40 —• İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve istimlâk masrafları; 

Madde 60 — Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tetfin masrafları; 

Esbabı mucibede kâfi izahat mevcuttur. 

Limanlar 

Fasıl 783 — 6237 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman, iskele ve ufak barınaklar yapım mas
rafları ; 

Limanlar inşaatı iki grupta toplanmaktadır : 

I - 5414 ve 6237 sayılı kanunlarla inşalarına salâhiyet verilen liman, iskele ve barınaklar grupu, 

II - Dış ödemeleri Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 16,3 milyon dolarlık 
krediden ödenmek suretiyle inşalarına 5775, 6192 ve 6596 sayılı kanunlarla salâhiyet verilen liman
lar grupu. 

I nci grup : 

5414 sayılı Kanunla on yılda harcanmak üzere verilmiş bulunan 25 milyon liralık salâhiyete 
istinaden inşalarına başlatılmış olan ve 6237 sayılı Kanunla inşalarına devam edilmekte bulunan 
iskele ve ufak barınaklar için 1953 senesi sonuna kadar 25 milyon lira tamamen taahhüde bağlan
mıştır. 

Gerek girişilen bu taahhütlerden mütevellit bakiyeler ve gerekse yeniden ele alınmış olan iskele 
ve ufak barınakların inşaatına ait masraflar 6237 sayılı Kanun yetkisi dâhilinde karşılanmaktadır. 

Bu mevzuda 1950 - 1954 yıllan zarfında ; 
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Marmara'da : 

Çanakkale, Lapseki, Şarköy, Mudanya, Gemlik, İstanbul Boğaziçi iskeleleri, " 

Karadeniz'de : 

Akçakoca, Bulaneık, Rize, Hopa, Ordu, Pazar, Vakfıkebir, Çayeli iskeleleri ve îlişi Şeddesi, Gi
resun limanı. 

Akdeniz'de : 

Taşucu, Anamur, Alanya Temdidi, Finike, Fethiye, Marmaris iskeleleri ile Kefken barınak in
şaatı taahhüde bağlanmış ve bunlardan 1950 - 1955 yılları zarfında Taşucu, Anamur, Alanya, Finike, 
Çanakkale, Şarköy, îlişi, Şedde, Pazar, Lapseki, Ordu, Akçakoca, Marmaris, Mudanya iskeleleri
nin inşaatı tamamlanarak işletmeye açılmış olup diğerlerinin inşalarına devam edilmekte ve bun
ların da 1956 yılı zarfında tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

1955 senesi zarfında yeniden Fındıklı, Ayancık, Çardak iskeleleri, Bodrum limanının ıslah ve 
tamiri ile, Antalya küçük taşıt limanı, mendirek takviyesi ve Finike iskelesi takviye işleri taah
hüde bağlanmış ve inşalarına bu sene zarfında başlanmıştır. Ünye ve Yalıköy iskeleleri de taah
hüde bağlanmak üzere bulunmuştur. Bunların inşaları da kısmen 1956 ve kısmen de 1957 senele
rinde tamamlanarak işletmeye açılacaktır. 

Kefken barınağı inşaatın ikinci kısmının bu sene zarfında ihalesinin yapılarak 1956 senesi 
zarfında inşaatına hızla devam edilecektir. 

Giresun liman inşaatına tâyin ve tesbit edilen iş programı gereğince devam edilmektedir. 

Bu mevzuda 1954 senesi zarfında ihaleleri yapılmış ve başlanılmış olan işlerden Ereğli, Trabzon 
gümrük binaları inşaatına 1955 senesi zarfında da devam edilmiş olup bu işlerin 1956 senesi için
de tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

inebolu limanının taranması işine 1955 senesi zarfında başlanılmış ve tamamlanmıştır. Bar
tın limanının etüd ve proje işi keza bu sene zarfında tamamlanmıştır. 

Liman ve barınaklarımızı ihtiva etmek üzere 6237 sayılı Kanun gereğince ele alınacak mev
zulardan 37 liman ve barınağın etüd ve proje işlerinin ihalesi yapılmıştır. Bunların etüd ve pro
jeleri yapıldıkça bütçe imkânlarına göre inşaları plânlanarak bütçelere intikal ettirilecektir. 

Sarfiyat durumu : 

Gerek 5414 sayılı Kanuna istinaden ihaleleri yapılmış ve inşalarına başlanılmış olan işlerden 
1955 senesine sirayet edenlerin ve gerekse 6237 sayılı Kanuna istinaden başlanılmış ve 1955 sene
sinde devam edilmiş işler için 1955 Bütçesiyle verilmiş bulunan 20 000 000 liralık tahsisatın sene 
sonuna kadar 17 200 000 lirası sarf edilecektir. * 

Yukarda işaret edilen işlerden 1956 senesine sirayet edenlerin inşalarına programlarına göre 
1956 senesinde de devam edilecektir. Bu işler için 1956 bütçesiyle 26 900 000 lira teklif edil
miştir. 

1956 senesinde bu mevzuda yapılacak işler tutarının 1956 vadeli bonolarla birlikte 35 900 000 
lirayı bulacağı tahmin edilmekte olup bunun 26 900 000 lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 
1957 vadeli bono verilmek suretiyle karşılanacaktır. 

Yukardaki mevzularla alâkalı ufak mikyastaki etüdlerle istimlâk ve diğer masraflar karşılı
ğı olarak 1956 Bütçesiyle 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 
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Salâhiyet durumu : 

6237 sayılı Kanunla alman salâhiyet 300 000 000 
1955 senesi sonuna kadar yapılan sarfiyat 20 404 000 

1956 setnesi Bütçesiyle teklif «dilen 

Salâhiyet bakiyesi 

Etüd masrafları : 

1954 - 1955 seneleri zarfında sâri taahhütlerden mütevellit sarfiyat 20 404 000 
1954 - 1955 seneleri zarfındaki sâri taahhütler dışındaki etüd ve istimlâk mas

rafları 1 517 230 

279 596 000 
26 900 000 

252 696 000 

1954 - 1955 seneleri zarfında bu mevzudaki işler için 21 921 230 
Lira olmak üzere sarf edilmiştir. 

II nei Grup : 

Fasıl 784.— 5775, 6192 ve 6596 sayılı kanunlar gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesis-
leri • 

Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile akdedilip 5676 ve 6377 sayılı kanunlarla tasdik 
edilen 16.3 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının gerektirdiği iç tahsisatı sağlamak üzere 5775,6192 
ve 6596 sayılı kanunlarla 300 milyon dolarlık tahsisat salâhiyeti verilmiştir. Bu kanunlara göre : 

1. istanbul'da : Salıpazarı rıhtım ve ambarları, Haydarpaşa liman tevsiatı, 

2. izmir'de : Alsaneak liman ıslah ve tevsiatı, 

3. Samsun'da : Liman inşaatı, 

4. iskenderun'da : Krom ve zahire yükleme tesisatı ile limanın ıslah ve teçhizi. 

5. Yukarda yazılı işlerin yapılması için lüzumlu olup dış piyasalardan temini icabeden makine 
ve vasıtalar parkı, 

6. Mevcut limanların daha iyi işlemesi için lüzumlu tesislerle inşa olunacak limanların işletme 

tesisleri, 

7. Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası kredisi dışında Mersin limanı inşaatı ve tesisleri, 

Mevzuları ele alınmıştır. 

Bunlardan : 

A) Salıpazarı rıhtım ve ambarları inşaatı : 

9 150 000 liraya mal olacak Salıpazarı rıhtım ve ambarları inşaatına hızla devam edilmektedir. 
Rıhtım önünün taranması tamamlanmış, rıhtım kazıklarının çakılması işi tamamlanmıştır. Taahhüt 
konusu için 1956 senesi zarfında bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Salıpazarı rıhtım ve ambarlarının Tophane'ye doğru uzatılmasına lüzum ve zaruret görülmüş 
ve yerli bir firma ile mukavelesi akdedilmiştir. Halen inşaat yapılacak sahanın taranmasına başla
nılmıştır. Taramanın bitirilmesini mütaakıp inşaat hazırlıkları yapılarak 1956 senesi zarfında in-
gaat faaliyetine geçilecektir. 
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B) Haydarpaşa liman tevsiatı : 

15 250 000 liraya ihalesi yapılmış olan işe tâyin ve tesbit edilen iş programı gereğince devam 
edilmektedir. 

760 metre tulündeki dalgakıran inşaatının mühim bir kısmı su sathına Çıkarılmıştır. Rıhtım ar
kası ve silo inşaatı için lüzumlu sahanın dolgusu yapılmış ve silo rıhtımı tamamlanmıştır. Lima
nın esaslı inşaatına devam olunmaktadır. 

Haydarpaşa liman tevsiatı ikinci kısım inşaatı hazırlıkları tamamlanmıştır. 1956 malî yılı için
de ihalesi yapılacaktır. 

C) izmir - Asalncak liman ıslah ve tevsiatı : 

31 150 000 liraya ihale edilmiş bulunan Alsan eak liman ıslah ve tevsi işlerine ait şantiye hazır
lıkları mütaahhit firma tarafından tamamlanarak işe başlatılmış olup tâyin ve tesbit olunan iş prog
ramı gereğince devam edilmektedir. 

D) Samsun Limanı : 

39 440 000 liraya ihale edilmiş bulunan Samsun Liman inşaatına ait şantiye hazırlıkları ve 
makine parkı müteahhit firma tarafından tamamlanarak işe başlanmış, servis limanı ve muvakkat 
dalgakıran ikmal edilmiş ve her iki dalgakırana başlanarak Şimal dalgakıranının inşasına hızla 
devam edilmekte bulunmuştur. 

înşaata, tâyin ve tesbit edilen iş programı gereğince devam edilmektedir. 

E) iskenderun liman tevsii : 

a) Mevcut iskelenin randımanım artırmak maksadiyle 4,5 milyon liraya ihale edilmiş bulu
nan mihaniki tesislerin malzeme ve montajını tâyin eden firma tarafından malzemenin mühim bir 
kısmı İskenderun'a getirilerek montaja başlanmış ve zahire bandının montajı tamamlanmıştır. 
Mihaniki tesislerin montajı 1956 senesi başlarında tamamlanacaktır. 

b) Ayrı bir mevzu, yapılmış olan mevcut iskelenin ıslah ve takviyesi, nakil tesisatına ait köp
rülerin ayakları ve temel inşaatı ve açık depo sahasının ihzarı işleri devam etmekte olup 1956 se
nesi içerisinde tamamlanacaktır. 

iskenderun Limanının tevsiine ait etüd, proje ve montaj işleri tamamlanmıştır. Maliyeti tah
minen 33 milyon lirayı bulacak olan bu işin dış ödemeleri için uzun vadeli bir kredi bulunması 
halinde eksiltmesi yapılacaktır. 

F) 5775, 6192 ve 6596 sayılı kanunların şümulü dâhilinde Mersin Liman inşaatı taahhüde 
bağlanmış ve müteahhit firma tarafından şantiye tesisleri tamamlanmış ve inşaata esaslı bir suret
te başlanmıştır. 

işe tâyin ve tesbit edilen iş programı gereğince devam edilmektedir. 69 milyon liraya taahhüde 
bağlanmış olan Mersin Limanının mukavelesine göre ilk işletme safhasına ait işler 3,5 senede ve 
heyeti umumiyesi 6 senede ikmal edilecektir. 

Sarfiyat durumu : 

Bu mevzuda ]955 bütçesiyle verilmiş bulunan 34 000 000 liralık tahsisat sene nihayetine kadar 
tamamen sarf edilecektir. Bu işlerin bedelleri için ayrıca 1956 vadeli olarak verilmiş ve sene niha
yetine kadar verilecek bono miktarının 12 750 000 lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 

Tâyin ve tesbit edilen programlan gereğince 1956 senesinde yukarıda işaret edilen işlere de
vam edilecektir. Bu işler için 1956 bütçesiyle 43 000 000 lira teklif edilmiştir. Esbabı mucibede 
İzahat mevcuttur, 
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1956 senesinde bu mevzuda yapılacak işlerin bedelinin 1956 vadeli bonolarla birlikte 78 40ü 000 

lirayı bulacağı tahmin edilmekte olup bunun 48 000 000 lirası bütçe lahsisatiyle ve bakiyesi de 
1957 vadeli bono verilmek suretiyle karşılanacaktır. 

Salâhiyet durumu : 784 — 10 
Yukarıda yazılı kanunlarla alman salâhiyet 300 000 000 
1955 senesi sonuna kadar yapılan sarfiyat 53 558 500 

246 441 500 
1956 bütçesiyle teklif edilen 36 000 000 

Salâhiyet bakiyesi 210 441 500 

1951 - 1955 senesi zarfında sâri latıhhütlerdon mütevellit sarfiyat 53 558 500 
1951 - 1955 seneleri znrfmdaki sâri taahhütler dışındaki etüd ve istimlâk mas

rafları 17 220 900 

70 779 400 
olmak üzere 1951 - 1955 seneleri zarfında bu mevzudafci işler iein 70 779 400 lira sarf edilmiştir, 

Dış tediyeler : 

567*'8 ve 6377 sayılı kanunlarla tasdik edilen kredi anlaşmaları ile Milletlerarası îmar ve Kal
kınma Bankasından teinin edilen 16,3 milyon liralık kredinin durumu. 

Dolar Dolar 

Kredi tutarı 16 300 000 Kredi tutarı 16 300 000 
1955 sonuna kadar tediye 10 419 800 Girişilen taahhütler tutarı 15 983 3G0 

Bakiye 5 880 200 Henüz kullanılmıyaıı taahhüt ba

kiyesi 31.6 640 

Fasıl ; 788 Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahları. 

Fasıl : 792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım. 

Fasıl : 793 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüd. İdaresine yardım. 

Bu tertipler hakkında esbabı mucibede kâfi izahat vardır. 

Umumi mütalâa ve dilekler 

Nafıa Vekâletinin iştigal sahasına giren işlerin yalnız bu vekâlet tarafından yürütülmeyip husu
si müessese ve şahıslarla, hususi kanunlarla salâhiyetlenmiş diğer devlet teşekkülleri tarafından da 
geniş mikyasta ele alınmış olduğu göz önünde tutulursa bu işleri bir kül halinde mütalâa etmekte 
zaruret vardır. 

îş hacminin her sahada bir sıçrama halinde genişlemesi karşısında bu işlere harcanan emek ve 
masrafların yekûnundan memleket hesabına en faydalı neticeyi alabilmek iein mevcut nizamı bu ge
nişleme ve gelişme şartlarına göre gözden geçirecek lüzumlu ıslah tedbirlerini imkânlar elverdikçe 
kademeli olarak tatbik etmek üzere mevzuatımızda ve teşkilâtımızda bâzı değişiklikler yapmak mec
buriyetindeyiz. 

inşaat işlerinde proje, işçilik, malzeme ve teçhizatta bugünün teknik seviyesine erişmek ve tekâ
mülünü takifcedeeek duruma gelmek için müşterek bir nizam kurmaya ihtiyacımız vardır. 
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Bu nizamı en iyi, nafıa işlerinin geniş mikyasta tatbikatçısı olan, tecrübe ve ananesi münakaşa ve 

inkâr editemiyen Nafıa Vekâletinin kurabileceğine itimadımız vardır. Bu itibarla bu vekâletin teş
kilât kanununu bu şartlara göre değiştirmek ve yeni salâhiyetlerle teçhiz etmek ieabetmektedir. 

Rasyonel çalışmanın en birinci şartı olan tevhidi kuvaya gidilmesinde ve en kısa bir zamanda 
bir koordinasyon tesis edilmesinde zaruret vardır. Memleketin umumi ihtiyaçları güz önünde tutu
larak bunların bir elden tanzim ve istikâmetlendirilmesinden doğacak büyük menfaatler aşikârdır. 

Yııkardaki umumi mütalâalarımızın başlıca mevzularını kısaca arz edelim: 

Teknik eleman meselesi .- . ' " ' . ' 

Nafıa hizmetlerinde kullanılan mütehassıs insan gücü, yani teknik eleman miktarı, iş sahaları
nın ve iş hacminin ihtiyacını karşılıyabilmekten uzaktır. Bu ise muhtelif daireler arasında bir re
kabet doğurmakta ve her müessese, mesuliyetini derimde ettiği işleri zamanında tahakkuk ettir
mek endişesiyle bu yola girmektedir. Bo3de.ee her daire ve müessese kendisini haklı ve mazur gör
mekte fakat bu münferit ve hattâ birbirine karşı gelen personel politikalarının bütünlüğe olan za
rarları ve bu zararların yine kendilerine rücu eden hisseleri ve bu halin bir fasit daire halinde de
vam ettiği göz önünde tutulursa bu koordinasyonsuzluğa derhal bir son vermek lâzımdır. 

Bugünkü rekabet sisteminin sebebolduğu personel hareketlerinin zararları; ücret ve yevmiye yük
selişleri, daha mühim olarak, işlerin gördüğü aksamalar ve bozulmalar ve teknik elemanların bir ih
tisas kolunda devam edip yetişmeden mahrum kalmalarıdır. 

Teknik eleman çalıştırılmasmdaki koordinasyonun, bugünkü iş bölümü karşısında, şu şekilde ku
rulması en uygun bir hal tarzı olarak görülmektedir: 

Alâkalı daire ve teşekküllerin iş hacından ve iş hususiyetleri nazarı itibara alınarak ve elde 
mevcut teknik elemanların adedi göz önünde tutularak bunlar Nafıa Vekâletinin riyasetinde bir 
karma komisyon tarafından dairelere kontenjan vermek suretiyle umumi bir tevzie tâbi tutulmalı 
ve diğer taraftan bu personele verilecek ücretler müşterek bir nizama irca edilmelidir. Çok kısa sü
reli muvakkat hizmetler müstesna bu ücretler teknik bir bareme bağlanmalıdır. Bu teknik barem 
dereceleri ihtisas, ehliyet ve mesuliyet esaslarına, işin ve iş yerinin şartlarına göre ayarlanmalıdır. 

inşaat malzemesi ve normalar : 

işlerin ehemmiyet derecesine göre lüzumlu inşaat malzemesini tedarik etmek imkânı bulunma
dığı müddetçe feunî şartnamelerin buna ait maddeleri tatbik kabiliyetini bulamıyor ve bu yüzden 
inşaatın kalitesi müteessir oluyor. Binaenaleyh şartnameye göre malzeme ve malzemeye göre de 
şartname hazırlamak ieabetmektedir. Bu iki unsurun karşılıklı olarak birbirinin tekâmülünü temin 
edecek şekilde şartnamelere seyyaliyet vermek lâzımdır. 

Yapı malzemesi normu olarak bugüne kadar yalnız çimento, tuğla ve kiremit normu vardır. 

ilk olarak memleketimizin bugünkü iskân şartlarına uygun ve dereceli inşaat malzemesi norm
larını tesbit etmeli ve buna göre malzeme temini için resmî ve hususi imalât teşvik ve himaye 
edilmelidir. Tamamen teknik bir ihtisasa taallûk eden bu vazifenin bugüne kadar iktisat Vekâleti
nin ve Emlâk Kredi Bankasının uhdelerinde kalmasının isabetsizliği kâfi derecede tecrübe ile an
laşılmış bulunmaktadır. 

inşaat teçhizatı : 

İnşaatın ehemmiyet ve hacmma göre Garp memleketlerinde kullanılmakta olan makine, teçhizat 
hazır kalıp ve iskeleler, standart doğrama aksamı gibi yenilikler hem inşaatın kalitesini yükselt
mekte hem de işçilik ve malzemede çok büyük tasarruflar sağlamaktadır. Karayollarına, Su işle
rine ve ecnebi firmalara tevdi edilen işlerde bu yola imkân nispetinde girilmiş ise de memleketimiz 
de bu ananeyi kurmak ve şartlarını hazırlamak zamanı artık gelmiştir. 

http://Bo3de.ee
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Şartname ve mukavele tipleri : 

Bütün memlekette aynı nevi ve ehemmiyette olan işler aynı şartnameye göre yapılmalıdır. Mu
kavele esaslarında da bir vahdet ve hakkaniyet olmalı, tek taraflı hükümlere artık son verilmelidir. 

îmar plânları : 

îmar plânlarının tatbik kabiliyeti ve sadakatle tatbik edilmesi hususlarının ne derece ehemmi
yet taşıdığını izaha lüzum görmüyoruz. 

İmar plânlarının isabetli bir şekilde yapılabilmesi için şehir veya kasabanın belediye mevzuları 
hakkında her yönden istatistik malûmatın mevcudolmasma ve doğru olmasına ihtiyaç vardır. Bu 
istatistik malûmat henüz noksan bulunmasına rağmen bu ihtisas kolunda da iftihar edilecek başa
rılar elde edilmiştir. Açılan beynelmilel müsabakaları Türk şehircilerinin kazanmakta olduğunu 
takdir ederiz. Ancak bu güzel imar plânlarının sadakatle tatbik edilemediğini de üzüntü içerisinde 
itiraf etmek lâzımdır. Bunun sebeplerini şu üç unsura irca etmek mümkündür : 

1. Yürürlükteki mevzuatta âmmenin menfaatleriyle fertlerin hakları iyi bir şekilde telif edile
memiştir. Yüksek Mecliste müzakere edilmekte olan Yapı ve imar kanunu tasarısının bir an ön
ce kanunlaşmasını temenni ederiz. 

2. Belediyelerin bütçeleri imar plânlarını tatbik edecek imkâna sahip değildir. 

3. Belediyelerin fen heyetleri kifayetsizdir ve hattâ bâzılarında hiç yoktur. Bu işleri muraka
be etmekte olan nafıa müdürlükleri de aynı durumdadır. 

Teknik eleman yetiştirilmesi : 

Teknik Üniversite ve diğer kademeli teknik öğretim müesseselerinden yetişen elemana, ihti
yaç fazlalığı yüzünden, derhal e^as vazifeler ve mesuliyetler verilmektedir. Bundan başka bir 
elemanın meslek hayatı boyunca çeşitli ihtisas kollarında çalıştırılmasına da müsamaha edilmek
tedir. Oysaki bir elemanın bir ihtisas kolunda yardımcı ve basit işlerden başlatılmak suretiyle 
müstenıirren çalıştırılması ve o ihtisas kolunda muvaffakiyetleri nispetinde onore edilmesi ve üs
tün kabiliyet ve liyakati görüldüğü takdirde ihtisasını ilerletmek üzere memleket içinde veya dı
şında tetkik, staj veya üst-kademe tahsile gönderilmelidir. Bu tekâmül seyrini takibeden ve ta-
mamlıyanlar mutlaka yetiştirildikleri ihtisas kollarında çalıştırılmalıdır. 

Karayolları, su işleri, yapı işlerinin mütehassıs personel yetiştirme yolunda gösterdikleri gay
retler takdire şayandır. 

Müşavir mühendislikler : 

İlerlemiş milletlerin inşaat işlerinde müşavir mühendisliklerinin çok geniş ve ehemmiyetli rol
leri vardır. Bir daire ve müessesenin arzu ve ihtiyaçlarına göre bir işi etüdünden inşaatının son 
safhasına kadar bütün teknik vazifeleri üzerlerine alırlar ve birer teknik otorite olarak akademik 
müşavere vazifeleri yaparlar. Bu sayede daire ve müesseselerin personel kadrolarının iş
lerin mahiyet ve hacımlarına göre sık sık ayarlanmasına veya fuzuli personeli devamlı olarak ihti
yat halinde tutmasına lüzum kalmaz ve daha mühim olarak projeler ve projelerin tatbikatı daha 
ehil ve tecrübeli ellere tevdi edilmiş olur. 

Memleketimizde bu yola girilmiş olmakla beraber vaziyet henüz çok zayıf ve yavaş bir du
rumdadır. Yalnız bâzı projeler müsabaka veya pazarlık suretiyle verilmektedir. Bu müesseseyi 
süratle takviye etmek ve işletmek çok faydalı olacaktır. 

Son zamanların iş hacmi ve tenevvüü memleketimizde bâzı mütehassısların yetişmesini mümkün 
kılmıştır. Şimdi bu mütehassıslar serbest hayatta aynı nevi işi bulamadıkları için başka işlerde 
çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu mütehassıs kıymetler oldukça tatminkâr bir iki müşavir 
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firma kurabilirler. Eksik taraflarını icabettiği zaman ecnebi mütehassıslarla tamamlıyabilirler. 
Bunları bu yolda memleket hizmetine sürükliyecek teşvik unsurları temin edilmeli. Salâhiyet ve 
imtiyaz verici hususi kanunlar çıkarılmalıdır. Amerikan teknik yardımından da bu hususta büyük 
faydalar temin etmenin mümkün olabileceğini tahmin etmekteyiz. 

Mütaahhitlikler : 

Bugünkü geniş iş sahalarının gün geçtikçe daha da gelişmesi karşısında teşkilâtlı, teçhizatlı 
büyük mütaahhitlere olan ihtiyaç aşikârdır. Fakat yürürlükte bulunan Artırma, Eksiltme ka
nunları, teamüller, zihniyet, şartname ve mukavele esasları Türk mütaahhitlerinin kurulmasına ve 
gelişmesine engel olmaktadır. İtimat edilir mütaahhitlere imkânlar vermek ve buna mukabil ehli
yetsiz ve maceracı mütaahhitleri tasfiye etmek mecburiyetindeyiz. 

İstimlâkler : 

Bugüne kadar yürürlükte bulunan mevzuat ve tatbik edilmekte bulunan sistemler dâhilinde 
istimlâk işleri memleketimize çok pahalıya mal olmaktan başka spekilâsyonlara zemin teşkil etmiş 
ve birçok haksızlık ve adaletsizliklere yol açmıştır. Cebri istimlâkte takdiri kıymet usulünün mem
leket şartlarına uymadığı tecrübe ile anlaşılmış olduğundan objektif esaslar koymak daha uygun 
olacaktır. Buna ait kanun tasarısının müzakeresi sırasında bu hususun nazarı itibare alınması, çok 
çetin-olan bu mevzuda salim bir neticeye varmakta yardımcı olur kanaatindeyiz. 

Mevzuat güçlüklerinin haricinde, tatbikat hatalarını da gözden uzak tutmıyarak tashih ve ısla
hı yoluna gitmek lâzımdır. Ezcümle istimlâk hazırlıklarının, etüt ve proje safhasında tamamlan
ması çok ehemmiyetli bir noktadır. Bir tesisin yeri ve işgal edeceği saha kati olarak belli olur ol
maz buranın kadastral haritası çıkarılmalı, mülk sahiplerinin tapulama işlerini yapmaları için 
tebligat yapmakla beraber kolaylıklar ve yardımlar gösterilmeli ve arazinin kıymetleri hakkında 
objektif tetkikler yapılarak hakiki değerler hakkında bilgi ve kanaatler elde edildikten sonra tah
sisat imkânları dâhilinde anlaşma yolu ile satmalma muamelelerine girişilmelidir. 

Teknik araştırmalar : 

İnşaatta kullanılacak malzeme, yardımcı malze me, teçhizatın ve inşaat usullerinin teknik tekâ
mülünü temin etmek üzere Garb ilminin ve metotlarının memleket şartlarına intibak ettirilmesi 
hususunda araştırmalar yapmak üzere lâboratuv arlar ve enstitüler kurmak çok faydalı olacaktır. 

İş birlikleri : 

Nafıa Vekâleti ile Nafıa işlerinde salâhiyet ve mesuliyet deruhde etmiş olan diğer vekâlet ve mües
seselerle bilhassa Teknik Üniversite ve diğer Teknik öğretim müesseseleriyle, Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği, Mütaahhitler Birliği ve müşavir mühendislikler arasında çok sıkı bir iş birliği 
yapılmalıdır. Bu vadide bâzı adımlar atılmışsa da bu iş birliğinin karşılıklı olması zarureti kar
şısında kanuni müeyyidelere de ihtiyaç vardır. 

Nafıa Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanununda yapılması lâzımgelen değişiklikler : 

Nafıa Vekâletinin Vazife ve Teşkilât Kanununun yukarda arz ettiğimiz hususlar ve gelişen iş 
durumu karşısında yeniden ele alınması âcil bir zaruret halindedir. Nafıa Vekâletince böyle bir 
tasarı hazırlanmakta olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Bu tasarıda bünyesinde katma bütçeli iki daireyi (Karayolları ve Su İşleri) ve hükmî şahsi
yeti haiz bir müesseseyi (E. 1. E.) toplamış bulunan vekâletin her şeyden evvel kendi uhdesinde 
bulunan işlerle, iştigal sahasına giren ve başka daire ye müesseseler tarafından yapılmakta ve 
ele alınmakta olan işlerde koordinasyon ve müşterek bir plânlama yapacak ve Nafıa Vekâletinin 
nâzım ve sevk ve idareci faaliyetlerini tedvir edecek olan yeni imkân ve salâhiyetlerle mücehhez 
bir organa sahibolması iktiza ettiğine göre bugünkü Yüksek Fen Heyetinin bu hale getirilmesi 
uygun mütalâa edilmektedir. 
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Bu heyet Vekâletin muhtelif daireleriyle diğer daire ve müesseseler arasında gerekli koordinas

yonu temin etmek üzere bir plânlama dairesine, cari şartnameleri ve evrakı fenniyeyi zaman za
man muhtacolduğu ıslahata tâbi tutacak bir şartname dairesine ve dünyada Nafıa hizmetlerinde 
seneden seneye yeni manzaralar arz eden teknik terakkileri takip ve memleketimizde kıymet ve 
tatbik kabiliyetini gözden geçirecek bir etüd dairesine sahibolmalıdır. 

Nafıa Şirket ve Müesseseler Reisliğine yeni bir veçhe verilerek vazifelerini hakiki ve müessir 
bir şekilde yapabilecek bir duruma getirilmelidir. 

Vilâyet Nafıa hizmetleri de tasarıda mühim bir yer almalıdır. Bu hizmetlerin lâyıkiyle ifası 
için Su İşlerinde ve Karayollarında olduğu gibi âdemimerkeziyete doğru gitmelidir. 

Demiryol İnşaat işleri ile limanlar ayrı karekterler taşıdıklarından ve liman inşaatının başlı 
başına bir reisliği işgal edecek şekilde genişlemiş bulunduğundan bunların aynı reislikte toplu kal
ması artık mahzurlu görülmektedir. Bu itibarla bu reisliğin iki reisliğe bölünmesi muvafık ola
caktır. 

Yapı İşleri Reisliğine gelince : Nafıa Vekâletinin yegâne programsız çalışan bir iş dairesi ola
rak dikkati çekmektedir. Bu programsızlığm sebebi de program yapmak imkânsızlığıdır. Filha
kika bu daire bina yaptırmakta olan diğer vekâletlerin vaziyetlerine tâbidir. Onların bu hususta 
programları olmadıkça Yapı îşleri her senenin bütçelerine göre işleri yürütmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Bu takdirde o sene içinde o binanın projesini, keşfini ve ihalesini tamamlamak müm
kün olmamaktadır. Ayrıca bütçeye o sene için konan para miktarı ancak bir kısım iş yapmaya 
kâfi gelmekte ve mütebaki tahsisatın kaç senede ve ne miktarlar üzerinden konacağı bildirilme-
diğinden sâri taahhütlere de girişmek mümkün olmamakta ve binanın parça parça taahhütlere 
bağlanmak mecburiyeti dolayısiyle bâzı tedahüllere ve ihtilâflara sebebolmaktadır. Böylece prog
ramsız olarak çalışmak vaziyetinde kaldıkça, zaman, emek ve masraflar israf edilmekte, bazan 
projesi hazır işe tahsisat verilmemekte buna mukabil projesi bulunmıyan bir iş acele ihaleye çı
karılmakta ve ihalelerin parça parça yapılması yüzünden bir senede bitebilecek bir bina seneler
ce sürmekte ve böylece yatırılan sermaye verimsiz olarak bekletilmektedir. 

Bu durumun ıslahı için her vekâletin ve her müessesenin en aşağı üç yıllık ve hattâ mümkün 
olursa beş yıllık bir yapı programı tanzimine mecbur tutulması ve programa giren binaların ar
salarının proje tanzimi yılından en az bir sene evvel Hazineye intikal ettirilmesi ve büyük bina
ların gelecek senelere sâri taahhütlere bağlamak salâhiyetini veren kanun hükümlerine ihtiyaç 
vardır. 

E. t. E. İdaresi, kurulduğu 1935 yılından bu yana memleketimizin enerji potansiyelini meyda
na çıkaracak etüdlere girişmiş, buna muvazi olarak istihlâk bölgelerinin ihtiyaçlarını tesbit etmiş 
ve halen inşa halinde bulunan irili ufaklı 20 den fazla hidrolik ve iki termik santralin avan-pro-
jelerini tanzim etmek suretiyle mühim bir hizmeti muvaffakiyetle yürütmüş olmasına rağmen bu 
emeklerini kıymetlendirebilmek için bugüne kadar hukuki salâhiyeti sarih olarak tesbit edileme
miş ve hattâ vekâletten vekâlete aktarılmak suretiyle kararsız durumdan kurtulamamıştır. 

Halen üzerinde çalışılmakta olan Enerji Kurumu veya Vekâleti Teşkilât Kanunu tasarısında bu 
daireye lâyık olduğu yerin verileceğini ümidetmekteyiz. 

Yukardaki mütalâa ve izahlarımızla Nafıa Vekâletine yurt kalkınmasındaki ehemmiyetli vazi
fesini parlak bir şekilde başarmış olmasının vermiş olduğu itimat ve ümitlere dayanarak daha 
geniş salâhiyetlerle teçhiz edilmek suretiyle daha geniş vazife ve mesuliyet verilmesinin ve böy-
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lece memleketimizdeki bütün nafıa işlerinin bir nizam altına alınmasının yüksek encümenin bir te
mennisi olarak kabul edilmesini ve bütçenin fasıl ve maddelerinin izahı sırasında teklif ettiği
miz bir iki ufak değişiklikle kabul edilmesini encümenin yüksek takdirlerine saygılarımızla arz 
ederiz. 

Trabzon Mebusu Konya Mebusu Konya Mebusu Antalya Mebusu 
S. F. Kalaycıoğlu B. Birana, M. Bağnaçtk A. Tokuş 

Ordu Mebusu Erzurum Mebusu 
8. îşbakan Ş. Erket 
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F. M. 

101 

—. Nafıa Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira , Lira 

12 000 

12 000 

12 000 

12 C00 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 545 672 1 750 000 1 750 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 2 475 115 2 700 OCO 2 700 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 4 020 789 4 450 C02 4 450 002 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 282 375 650 OCO 332 478 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 198 750 499 500 214 461 

Fasıl yekûnu 481 125 1 149 500 546 939 

203 G-eçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileı üc

reti 1 038 438 687 000 1 214 856 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 1 612 062 1 857 000 1 886 030 

Fasıl yekûnu 2 650 500 2 544 000 3 100 886 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 321 600 321 600 321 600 



Nafıa Vekaleti 

Tahsisatın nev'i * 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları, çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâvetler memurları doğum 
vardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 
Yakacak zammı 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

• 

43 800 

77 000 

3 600 

6 600 

2 600 

3 500 
4 500 
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1958 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen 
Lira 

43 800 

77 000 

3 600 

6 600 

2 600 

3 500, 
4 500 

kabul edilen 
Lira 

43 800 

77 000 

3 600 

6 600 

2 600 

3 500 
4 500 

Fasıl yekûnu 141 600 141 600 141 600 

Ecnebi dil bilenlere ?656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 503 1 500 1 500 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesmin (D) fıkrasiyie 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri wre« 
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 

201 960 
2 100 

7 821 174 

3 000 
5 000 

223 000 
2 100 

8 833 302 

3 000 
5 000 

201 100 
2 100 

8 765 727 

3 000 
5 000 
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303 
304 
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M. 

30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

_ Nafta Vekâleti 
1955 
Yılı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, teteraf ve telefon ücret 

10 000 
14 000 
10 000 
17 000 

59 000 

3.000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

4 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
14 000 
10 000 
17 000 

59 000 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

4 000 

10 000 
14 000 
10 000 
17 000 

59 000 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

4000 
1 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

35 000 40 000 40 000 

305 
306 
307 

I 

21 
22 

10 
20 
30 
40 
50 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

17 000 
33 000 
7 000 

92 000 

15 000 
10 000 

50 000 
26 000 
45 000 
20 000 

10 000 

151 000 

17 000 
48 000 
7 000 

112 000 

11 000 
13 000 

50 000 
26 000 
45 000 
20 000 

10 000 

151 000 

17 000 
48 000 
7 000 

112 000 

11 000 
13 000 

50 000 
26 000 
45 000 
20 000 

10 000 

151 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf lan ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 

, Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım .yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
420 Atatürk Anıt - Kabir parkının 

tesis ve bakım masrafları 
421 4Ş23 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 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

1955 1956 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

7 000 7 000 7 000 
8 500 8 500 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 

370 000 389 000 389 000 

15 000 15 000 15 000 

150 000 150 000 150 000 

19 000 19 000 19 000 

7 000 7 000 7 000 
6 000 6 000 6 000 
13 000 13 000 13 000 

16 000 16 000 16 000 

0 120 120 



Nafıa Vekaleti 

1955 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü masrafları 5 000 5 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 218 000 218 120 218 120 

Beşinci kısım- - Borçlar 

Geçen yıl borçları 20 000 20 000 20 000 
Eski yıllar borçları 
1951 - 1954 yılları borçları 3 000 3 000 3 000 
1928 - 1950 » » 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 4 000 4 000 4 000 

Beşinci kısım yekûnu 24 000 24 000 24 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

12 000 
7 821 174 

370 000 
218 000 
24 000 

8 445 174 

12 000 
8 833 302 

389 000 
218 120 

24 000 

9 476 422 

12 000 
8 765 727 

389 000 
218 120 
24 000 

9 408 847 
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1955 1956 yılı içm 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

783 000 
500 000 

600 000 
• 

450 000 

1 
1 

1 600 000 

500 000 

183 001 
300 001 

7 200 000 

2 500 000 

Yatırımlar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
10 Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğü 300 001 150 000 450 000 
11 Basın - Yayın ve Turizm 

Umum Müdürlüğü 
12 İstatistik Umum Müdürlüğü 
13 Adliye Vekâleti ceza ve tev

kif evleri yapım ve esaslı ona
rım 

14 Adliye Vekâleti (Adliye bina
ları yapım ve esaslı onarım) 

15 5032 ve 6148 sayılı kanunlar 
gereğince İstanbul Adliye bi
nası yapımı her türlü masraf
ları " 2 000 000 300 000 300 000 

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 1 300 000 2 000 000 1 000.000 

22 Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti 

23 5368 sayılı Verem Savaş Ka
nunu gereğince vücuda getiri
lecek yapı ve tesis işleri her 
türlü ması afları 

24̂  Nafıa Vekâleti 

1 750 000 
500 000 

11 000 000 
10 232 000 
1 000 000 

2 000 000 
1 

4 800 000 
3 500 000 
500 000 

2 000 000 
200 001 

7 000 000 
8 000 000 
1 250 000 

16 420 000 

2 300 000 
30 000 

6 500 000 

2 000 000 
30 000 

12 500 000 

3 500 000 
30 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

25 Gümrük ve inhisarlar Vekâ
leti 

26 Ziraat Vekâleti 
27 Münakalât Vekâleti 
28 Jandarma Umum Kumandan

lığı 
29 4879 sayılı Kanun gereğince 

Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
her türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

5011 ve 5855 sayılı kanunlar 
gereğince Büyük Millet Mecli
si binası ve eklentileri yapımı 
Memur evleri yapımı masraf
ları 
6409 sayılı Kanun gereğince 
Kale nahiyesinin nakledeceği 
yerde yaptırılacak meskenle
rin her türlü masraflarıyle is
timlâk bedelleri 

5367, 5843 ve 6213 sayılı ka
nunlar gereğince hava meydan
ları yapımı için girişilecek yük
lenmeler 

10 Yapım masrafları 
20 Makina ve vasıtaların onarımı 
30 Satmalınacak makina ve vası

talar 

Fasıl yekûnu 

4677, 5581 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabir yapımı her türlü 
masrafları 

1955 1956 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 675 000 250 000 1 536 000 
1 850 000 300 000 1 999 500 

15 000 1 1 

500 000 1 500 001 

750 000 2 500 000 2 950 000 

59 955 001 26 930 005 53 398 505 

4500000 3250000 3 250 000 

250 000 250 000 250 000 

700 000 700 000 700 000 

3 510 000 6 260 000 6 260 000 
600 000 600 000 600 000 

640 000 1 140 000 1 140 000 

4 750 000 8 000 000 8 000 000 

1500 000 200 000 200 000 



tfafıa. Vekâleti _ 3Ö3 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı h 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

747 6373, 6594 ve 6595 sayılı Ka
nunlar mucibince kurulacak 
üniversitelerin bilumum inşa
at ve tesisat masrafları 4000000 1000000 1000000 

748 6358 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul Kapahçarşısmın ta
mir ve ihyası türlü masrafları 0 1 000 000 1 000 000 

749 5397 sayılı Kanunla İstanbul 
Konservatuvarma tahsis edilen 
natamam binada 6585 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak ik
mal inşaata ait her türlü mas
raflar 0 2 000 000 500 000 

750 6*U0 sayılı Kanun gereğince 
Vice kasabasının nakli masraf
ları 0 0 250 000 

781 Demiryolları yapımı masraftan 
11 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı 

kanunlarla yapılacak Dıyarba- . . / . . . 
kır - Cizre, Elâzığ - Van hudut 
hatlariyle Bitlis şube hatcı ya
pımı masrafları . 10 300 000 9 800 000 9 800 000 

12 4643 ve 6210 sayılı kanunlar 
gereğince vapılmakta olan Er
zurum hattı uzatma masrafları 7 500 000 14 500 000 14 500 000 

13 4643 ve 5413 ve 6602 sayılı ka- . , 
nunlar gereğince yapılacak 
Maraş şube hattı ile Narlı -
Gazianteb - Karkamış hattı ya
pım masrafları 8 750 000 10 450 000 10 450 000 

14 5415 ve 6601 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Kozlu -
Ereğli hattı ile Armutçuk şu
be hattı yapım masrafları 900 000 2 900 000 2 900 000 

15 6181 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak iltisak ve kuşak hat
ları yapım masrafları 1 000 000 5 150 000 5 150 000 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, 
proje ihzarı ve istimlâk mas-
rafla» 100 000 100 000 100 000 
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Nafıa Vekâleti 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1956 yılı için -
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

788 

60 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin masrafları 15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 28 565 000 42 915 000 42 915 000 

783 6237 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak liman, iskele ve 
ufak barınaklar yapımı mas-
rafları 

10 Yapım masrafları 18 800 000 26 900 000 26 900 000 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro

je ihzarı, istimlâk ve diğer 
masraflar 1 200 000 1 500 000 1 500 000 

784 

10 
40 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

5775, 6192 ve 6596 savılı ka
nunlar ve ekleri gereğince ya
pılacak liman ve sair deniz te
sisleri 
Yapım masrafları 
İstimlâk, etüd, aplikasyon, 
proje ihzarı, istimlâk ve diğer 
masraflar 

Fasıl yekûnu 

Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahları 
Demiryollar ve limanlar işleri 
Yapı ve imar işleri 

Fasıl yekûnu 

20 000 000 

26 500 000 

7 500 OCO 

34 000 000 

..-

300 000 
360 000 

660 000 

28 400 000 

36 000 000 

7 000 000 

43 000 000 
v • 

-
300 000 
360 000 

660 000 

28 400 000 

36 000 000 

7 000 030 

43 000 000 

300 OCO 
360 000 

660 000 

792 Yersarsmtısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dam (Sarf şekli İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir) 2 000 000 1000 000 1300 000 
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Tahsisatın nev'i 

2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik îşleri Etüd îdaresine 
yardım 
Ilkizdere hidro - elektrik san
trali inşaatı için (sarf şekli 
îcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılır) 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene* 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 381 000 4 781 00 4 781 000 

1 000 000 0 2 000 000 

Yatırımlar yekûnu 166 261 001 164 086 005 191 604 505 





- İktisat ve Ticaret Vekâleti 

t 



Rapor 
31 . I . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkiki tarafımıza tevdi buyurulan İktisat ve Ticaret Vekâletinin bütçe teklifi incelenmiş bu 
husustaki müşahede ve temennilerimiz aşağıda arz edilmiştir. 

1. Dış ticaret : 

Memleketimizin 1955 yılı dış ticaret faaliyeti Ocak - Kasım ayları arası olmak üzere (11) aylık 
rakamlarla arz edilmiş bulunmaktadır. Umumi olarak bu müddet içinde : 

İthalât 
Kilo Lira 

İhracat 
Kilo Lira 

2 894 087 1 275 456 000 1 579 119 770 959 000 

Bu rakamlara göre ithalâtımız (504 497 000) lira fazlası ile 1955 yılı bir sonuç vermiş bulun
maktadır. Bu netice memleketler üzerinden mütalâa edildiği zaman : 

İthalât İhracat 
Milyon lira Milyon lira 

B. A. D. 
Batı - Almanya 
İngiltere 
Fransa 
Belçika 
İtalya 

293.1 
223.6 
95.7 
75.0 
12.5 
42.8 

Diğer memleketler 532.8 

118.0 
111.0 
58.4 
59.5 
15.3 
61.6 

347.2 

Yekûn 1 275.5 771.0 

v© yine 1955 yılı içinde maddeler itibariyle ithalât ve ihracatımızın durumu 

Başlıca ithal olunan maddeler 
Milyon lira 

Başlıca ihracolunan maddeler 
Milyon lira 

Makine 
Demir, çelik 
Nakil vasıtaları 
Akar yakıtlar 
Mensucat, iplik 
İlâçlar, boyalar 
Diğer 

318.8 
173.1 
103.4 
106.5 
99.5 
71.2 

398.2 

Hububat 
Tütün 
Meyvalar 
Tohumlar 
Madenler 
Diğer 

56.2 
206.5 
149.6 

5.8 
98.6 

130.4 

, Yekûn 1 275.5 771.0 

her maddenin ithalâtı, umumi ithalâtımıza göre şu nispetler altında vâki olmuştur. 
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Makina % 249, demir, çelik 13.4, nakil vasıtaları 8,1, akar yakıt 8.3, mensucat ve iplik 7.8, 

ilâçlar ve boyalar 5.6 ve diğer ithal mallarında 32.— olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. Bu hal ve 
nispetler tetkik olunduğu zaman ithal mallarının % 25 inin makine olduğu ve istihsale matuf bu
lunduğu müşahede olunur. Aynı hal (5) milyon lira noksanı ile 1954 te de vâkıdir. 

a) İhracat : 

Karşılıklı olarak ithalât ve ihracat rakamları mukayese olunduğu zaman bu yıl ihracatımızda 
bir gerileme müşahede olunmuştur. Filhakika 1955 yılının (11) aylık müddetine mukabil 1954, 1953, 
1952, 1951 yıllarının (11) aylık devreleri içinde bu miktar sırası ile (812 990 000), (969 328 000), 
(897 427 000) ve (762 403 000) liradır. 

îhraeatımızdaki bu halin türlü sebepleri mevcuttur : 

1. 1954 yılının ziraat için gayrimüsait seyretmesi hasebiyle istihsal edilen hububatın ( 4 900 000) 
ton gibi hayli düşük bir netice vermesi birinci darecede âmildir. 1953 yılında rekolte (8 000 000) 
ton olduğu düşünülürse 1954 yılının hububat istihsal durumu 1955 yılı ihracatına müessir olmuş
tur. Nitekim 1954 yılında 213.8 milyon liralık hububat ihracatına mukabil 1955 yılında ancak 56.2 
milyon liralık ihracat yapılabilmiştir. 

2. 1955 yılında 1954 yılma nazaran türlü para sahalarına müteveccih ihracat artmış ise de E. 
P. Ü. sahasındaki memleketlere 1953 : 1952 yıllarında yapılan ihracata nazaran tatmin edici olma
mıştır. Bunun sebepleri arasında mallarımızın fiyat yüksekliği ve kalite düşüklüğü olarak ifade 
edilmişse de, bununla beraber hakiki sebebin miktar azlığı ile E. P. U. memleketlerinin bizden al
maları muhtemel bâzı maddeleri bu birliğe dâhil olmıyan demir pe'rde arkası memleketlerden teda
rik etmiş bulunmaları zikrolunabilir. 

E. P. Ü. memleketleri dışında kalan ve iki taraflı anlaşmalarla olan memleketlerde de ihraca
tımızın lüzumu kadar bir inkişaf kaydetmediği ve 1954 yılma nazaran bir daralma bulunduğu mü
şahede edilmiştir. Vekâlet; E. P. Ü. memleketlerinde daha müsait fiyat bulunduğu takdirde bu 
daralmanın ehemmiyeti olmıyacağını beyan etmiştir. 

E. P. Ü. memleketlerindeki daralmanın kalite düşüklüğü şeklindeki sebebe dayanarak vekâlet, 
1955 yılında malların şevkinde kontrol keyfiyetini artırmış bulunmaktadır. 1955 yılı içinde ihra
cat yekûnumuza dâhil miktarın değer bakımından % 67 si nispetinde bir kontrol yapıldığı ifade 
edilmiştir. 

Fiyat yüksekliği bakımından da ihracat maddelerimizden bir kısmını tevzin fonu içinde 
mütalâa etmek ve kuru üzüm gibi bâzı mallarımızın bu fon içindeki farkını artırmak hususu der
piş edilmiştir. Son üç, dört yıl içinde 4 - e2 1/2 milyon kilo Ege tütünleri üzerinde reskportarsyon 
yapıldığı anlaşılmıştır. Bu faaliyetin merkezi dışarıda bulunan bâzı firmalarla memleketimiz ihra
catçıları tarafından idare edildiği beyan edilmektedir. Buna mukabil vekâletin; şüpheli addedilen 
partiler için sevk edileceği memleketlerden resmî taahhüt almak, bu memleketlerin hakiki ihtiyaç
larını incelemek birlikler nezdinde, sevkı mutasavver miktar üzerinde tahkikat yaptırmak sure
tiyle tedbirler manzumesi içinde bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu hali önlemek maksadiyle Av
rupa İktisadi îş Birliğine dâhil memleketler arasında bir mukavele akdedilmiştir. Ve yânı başın
da da birtakım vesikalar ihdas olunarak bu zararlı faaliyetin önlenmesine çalışılmıştır. 

Kliring anlaşmaları içinde mütalâa edilen birtakım takas muameleleri yapılmıştır. Takas yapı
lan memleketler arasında Avusturya, isviçre, Amerika dâhil bulunmaktadır. 

Ariyelerle ilgili olmak üzere Garbi - Almanya, İngiltere, Belçika, Holânda, İtalya, İsveç, İsviç
re, Fransa ve Norveç hükümetiyle anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmalara göre bu memleketlere 
yapılan ihracatın bir yüzdesinin borçlara mahsub edilmesi esası kabul olunmuştur. 
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İthalât: 

İktisat ve Ticaret Vekâletince, ithalât rejiminde suhuletle ve süratle muamelelerin ifası ve ih
tiyaçların tatmini esası kabul ve gaye ittihaz olunduğu ifade edilmiş ise de memlekette girişilen 
teşebbüslerin ve âtide bu teşebbüslerin verimleri alınıncaya kadar güdümlü bir* politika takibedil-
mekte bulunduğu da bir vakıadır. Bu politika, zaruretin icabıdır. 

İthalâtımızın 1954 yılının (11) aylık müddet içindeki tutarı (1 220 000) lira ve 1955 yılının 
aynı müddeti zarfındaki miktarı (1 275 456) liraya yükselmiştir. İthalâtımızın muhtelif para 
bölgeleri içinde mütalâa edildiği takdirde Amerika'dan vâki ithalâtın (112 398 000) liraya yük
seldiği, artışın Demirperde arkası memleketlerle olan münasebetimizde müşahede olunduğu buna 
mukabil E. P. Ü. memleketlerinden ise (80 380 000) lira civarında yapıldığı ve bir gerileme 
kaydettiği zikrolunabilir. E. P. Ü. memleketlerimden ithalâtında gerilemesi keyfiyetinin ehemmi
yetle ele alınması zaruretine işaret etmek faydalıdır. E. P. Ü. dışında kalan ve iki taraflı anlaşma
larla münasebet tesis edilen memleketlerden de vâki ithtlât miktarı (93 2T8 000) liralık azalma ile 
sonuç vermiştir. Filhakika bu memleketlerden ithalâtın azalması, bu memleketlerden ithal olunan 
mallara ait fiyatların yüksekliği bakımından faydalı, da addedilebilir. 

Raporumuzun umumi kısmında arz olunduğu veçhile vâki ithalâtın % 25 i memleketin kalkın
masında birinci derecede mühim olan makine ithalâtı bulunduğu zikre şayandır. Bu halin daha 
evvelki yıllarda da ve 1954 yılında (5 000 000) bir farkla aynı şekilde cereyan etmiştir. 

Kredili ithalâtın hususiyeti dikkate alınarak 15 Temmuz 1955 tarih ve 552 «ayı ile neşredilen 
1 sirkülerle ithal edilmekte bulunan malların menşe memleketlerinde de cari fiyatlara uygunlu
ğu mahallî yetkili mercilerden tevsiki usul ittihaz olunmuştur. Umumi ithalât sistemimizde sade
ce fiyat kontrolü ve kalite kontrolü mümkün olmadığına göre bu hususta kati bir netice almanın 
mümkün olamıyacağma kaani bulunuyoruz. 

Umumi görüş: 

Dış ticaret rejiminde ihracat ve ithalât durumumuza umumi bir bakışla 1955 yılında Türkiye'
nin dış ticaretinde (11) aylık rakamlar göz önür.de tutularak büyük bir farkın hâsıl olmadığı an
laşılır. Filhakika 1954 yılının (859 639 000) liralık ihracatı 1955 yılında (daha evvel arz edilen 
sebeplerle (770 959 000) liraya baliğ olduğu ve ithalât ise aynı müddet içinde, 1954 yılında 
(1 227 776 000) lira iken 1955 te (1 275 456 C00) lirayı bulmuştur. İhracat 1955 yılında E. P. Ü. 
memleketlerinde bir daralma arz ederken öte yandan da anlaşmalı memleketlerle artan bir tan-
dans göstermiştir. Hiç şüphesiz bu hareketin tabiî neticesi olarak ithalâtta da menşe bakımından 
değişikliğe mâruz kalmıştır. 

1955 yılında (11) aylık ticaret muvazenesi açığı (504 497 000) liradır bu açığın karşılıkları, 
muhtelif yıllara serpiştirilmiş tediye vadeli, kredili klering hesaplarındaki borç bakiyeleridir. 

Umumi olarak piyasada mal bulundurmak suretiyle* vâki talebi karşılıyabilmek için rejime 
rağmen Şarki - Almanya'da olduğu gibi takas sistemine gidilmiş olduğu ve hurda demir ihracı 
mukabilinde beton demiri ithali gibi muamelelere tevessül olunduğu görülmüştür. Bu halin iktisadi 
zaruretler sebebiyle ana rejimden mevzii inhiraflar olduğuna şüphe yoktur. Ancak ana rejimin 
çalışmasını sağlıyacak esaslı tedbirlerin alınamadığı bir sırada başka türlü hareketin imkânsız bu
lunduğu da aşikârdır. 

Evvelce de arz edildiği gibi E. P. Ü. memleketleriyle serbest döviz üzerinden muamele yaptı
ğımız memleketler nezdinde ticaretimiz, biriken ticari borçları hasebiyle arzu edilen isikamette in
kişaf edememiştir, 
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Ticari borçların tasfiyesi için akdedilen anlaşmaların işliyebilmesi de cari ithal ihtiyacını kar-

şılıyacak olan ihracat kudretimize dayandığından hububat istihsalinin arz edilen durumu dolayısiy-
le tatminkâr neticeler almaya imkân olamamıştır. 

Türkiye dış ticaretine, lüzumsuz mahreç ve menşe değişikliklerine zoıiıyan ve memleket dâhilin
de fiyatları mütemadiyen yukarı doğru iten tazyikin önüne geçmek için dış piyasalara olan ve ha
len muaccel bulunan borçları konsolide ederek yıllık taksitlere bağlamak suretiyle tediye etmek 
imkânı da derpiş olunmalıdır. Türkiye'nin iktisaüi istikbalinden emin bulunan dış piyasaların 
böyle bir teklifi müsait karşılıyacaklarmdan şüphe edilemez. Bu husus temin olunduktan sonra 
ikinci mühim mesele piyasada müstehlikin ihtiyacını karşılıyacak mal bulundurmak için, memleket 
sanayiinin iptidai maddesini sağlıyabilmek için İktisat ve Ticaret Vekâletinin belli bir hacımda dö
viz tahsisatına sahibolnıasıdır. Bu suretle (Zaruri madde) olarak vasıflaııdırabilcceğimiz ithal mal
larının mubayaası için asgari bir döviz tahsisatını Ticaret Vekâletinin emrine hasretmek ve Mer
kez Bankasında tahsil ettikçe bu dövizlerin tahsisini Ticaret Vekâleti kullanabilmelidir. Böylece 
bir tahsisat ile teçhiz edilen İktisat ve Ticaret Vekâleti de ihtiyaç miktarlarını doğru, mevsimlerin
de piyasalarda bulunacak şekilde hesaplıyarak zaruri maddeler ihtiyacım bertaraf edebilme imkân
larına sahibolabilecektir. Aksi halde piyasada bâzı maddelere duyulan darlığın bertaraf edilmesi 
mümkün olamıyacak ve parça parça yapılan tahrişlerin pisikolojik tesirleri önlenemiyecektir. İk
tisat ve Ticaret Vekâletinin son günlerde almış bulunduğu bâzı tedbirler üzerinde durmayı faydalı 
telâkki etmekteyiz. Bu tedbirlere göre iç pazarlarda hissedilen sıkıntıyı bertaraf etmek üzere alın
mış esaslı kararlardan biri transferi yapılmış fakat henüz ithal edilmemiş çeşitli ihtiyaç maddele
rinin ithalini geciktirmemek suretiyle kendi koyduğu rejimi bkzat kendisi mahkûmu olarak piya
sada belirmiş bir ihtiyacın seyircisi kalmaktan kurtulmuştur. Çeşitli ihtimalleri kucaklıyan bu gibi 
madde sevkiyatmı dikkati nazarına almış ve 566 sayılı sirkülerle hal yoluna girmiştir. Diğer taraf
tan kredili olup da vâdesinde fiilen ithal edilemiyen» ihtiyaç maddeleri için de 567 sayılı sirküleri 
çıkararak aynı espri içinde piyasayı tatmin yoluna gidilmiştir. Bundan başka 565 sayılı sirküler
le, mal değişikliklerini, imkân dâhiline sokarak yine piyasaya mal arzı çoğalmak gayesine hizmet 
edilmiştir. Şu kadar ki, bu tedbirler muvakkat bir zaman için kısa vadeli olarak kabul olunmalıdır. 
Fakat hemen ilâve etmeliyiz ki, son alman tedbirler ne kadar geçici olursa olsun pratik ehemmi
yeti bakımından son derece kıymetlidir. 

Dış ticaret borçlarının tediyesi ele alındığı sırada (Kredili ithalât) hakkında da, bâzı noktala
ra işaret etmek zarureti mevcuttur. Filhakika, gerek âmme sektöründeki yatırımlar için gerek pi- 4 

yasa ihtiyacı için hazır döviz bulunmamasından dolayı kabul edilmiş bulunan kredili ithalât, mem
leketin dış piyasalardaki itibarı üzerine müessestir. 

Ticari borçların ödenmesindeki aksaklıkların kredili muamelâta sirayeti üzerinde dış pivasalar-
da bâzı tereddütlerin belirmesine vesile verdiği muhakkaktır. Bu şüphe ve tereddüdü kaldırmak 
ve Türk piyasasını ve tediyeyi hâkim otoriteleri, emniyet edilir muhataplar anlayış içinde idame 
eylemek, ithalâta muhtaç bir memleket için kaçınılmaz bir zarurettir. Buna göre vâdeleri gelmiş 
taksitlerin ödenmesinde çok titiz davranmak icabedecektir. Diğer taraftan (Mal garantili kredili) 
muamelâtta, vâdesinde transfer yapmak hiç şüphesiz en doğru bir şekil olacaktır, fakat bu cihet 
hangi sebeple olursa olsun yerine getirilemediği takdirde iktisat ve Ticaret Vekâletinin vermiş bu
lunduğu müsaadeye dayanan Merkez Bankası taahhütlerinin yerine getirilmesi yani ihracat ile 
kapatılmasına müsaade edilmesi, Türkiye ile iş yapan dış piyasa muhitleri için yeniden kredi ver
mek bakımından son derece ehemmiyetli bir nok a addedilecektir. Memnuniyetle müşahede ettiği
mize göre iktisat ve Ticaret Vekâleti mal garan ili kredileri vâdelerinde ödemek kararındadır. 
Bu kararını mevkii tatbika koyamadığı takdirde mal ihracı suretiyle ifasını temin etmek hususun
da da taahhüdüne sadık kalacaktır. Bu cihetin âııme efkârı önünde açıklanmasında psikolojik ha
vanın lehte inkişafını sağlamak bakımından fayda mülâhaza ederiz. 
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İktisat ve Ticaret Vekâleti bir başka zaviyeden de tetkiklerini derinleştirmektedir. O da raem* 

leketteki fiyat hareketlerine müstakar bir manzara vermek ve müstehlik kitleyi istihsale zarar Ter
meden fiyat bakımından himaye etmektir. 

Bu hususta birçok tedbirlerin beraber ve ahenkli şekilde tesis ve tatbika vaz'ı icabetmektedir. 
Henüz bu husustaki görüş açıklanmamış olduğundan raporumuzda bu yönden mütalâa serdetmeyi 
zait telâkki ettik. 

Tevzi ve tahsisler 

Bâzı mallarda hissedilen darlık hasebiyle tahsis ve tevzi yoluna gidilmiş olduğu malûmdur. 
ihtiyaçları dakik şekilde tetkik imkânlarına sahip ideal teşkilâtın bulunduğu memleketlerde dahi 
tevzi müessesesinin halkı memnun etmekten çok uzak olan bir tarz olduğuna şüphe yoktur. Mem
leketimizde ise ihtiyaçların tetkiki ve hacım ve şiddetlerinin tesbiti gibi zaruri müş'irlerin mev-
cudolmaması yüzünden bu usulün katiyen tatminkâr olmadığı her türlü izahtan varestedir. Bu ha-
kikata rağmen ihtiyaçlar arasında sübjektif de olsa birtakım kıstaslarla tasnifler yapmakta ve 
bu esasa göre bâzı maddelerin tevziatı yapılmaktadır. Tevziatta en son alman karar gereğince ih 
tiyacm takdiri idare âmirlerine terk edilmek suretiyle ademimerkeziyetçi bir yol tercih edilmiştir. 
Bu yol İktisat ve Ticaret Vekâletini mütemadi müracaatlara muhatabolmaktan kurtarmış olsa da 
hiçbir zaman iyi denilebilecek bir tevzi mekanizmasının işlemesi bakımından tatminkâr olamıya-
caktır. Sanayiin muhtaç bulunduğu iptidai maddelerin, istihsalde kullanılan iptidai maddeler 
defterinden tesbiti mümkündür. Bu müesseselerden tevzi usulünün buna göre tertiplenmesinden 
muvaffak olacağına kaani bulunuyoruz. Sanayi odalarının meslek heyetleri kanaliyle tahminleri 
bir mukayese unsuru olarak elde tutmanın muvafık olacağı ve sadece kapasite, esasından katî su
rette tevakki edilmesini tavsiyeye şayan buluyoruz. Sanayi dışında daha doğrusu bir istihsale 
müncer olmıyacak malların piyasada mebzulen bulundurmaktan başka bir çare bulunmadığını 
hedef ittihaz eden kararların muvaffak olacağı kanaatindeyiz, bunun için de evvelce de arz olunan 
şartlar altında ithalât işlerinin işletilmesinde zaruret bulunduğuna inanıyoruz. 

Fiyat murakabesi 

Memleket içi : 

Fiyat murakabesi ve tevzi sistemi yüksek encümenin malûmları bulunduğu veçhile Millî Ko
runma Kanununa istinadetmektedir. Bu kanunla hükümetin verdiği salâhiyetle, hükümet zaman, 
zaman ve icabına göre kararnameler çıkarmaktadır. Belediyeler de ayrıca 580 sayılı Kanunla ken
di mevzuları dâhilinde bulunan maddelere etiket koydurmak suretiyle fiyat murakabesine katılma
lardır. 

İthal mallarının murakabesine matuf 4 . 12 .1954 tarihinde neşredilen 4/951 sayılı Koordinas
yon kararı ile kâr haddine tâbi mevat miktarı 23 . 8 . 1955 tarihinde tekrar ele alınarak miktar 
itibariyle çoğaltılmış ve bu maksatla [?) sayılı sirküler neşir ve tebliğ edilmiştir. Ayrıca 11 
Temmuz 1955 te 4/982 ve 14 Temmuz 1955 tarih ve 4/983 sayılı kararlarda, düşünülen tedbirler 
cümlesinden sayılabilir. Bu kararlarla piyasadan darlık hissedilen mevaddm müstehlike normal 
fiyatlarla intikali için ihtiyacın merkezde tasnif edilerek vekâletlere de tevzi emri verilmesi usu
lü vaz'edilmiştir. Piyasa kontrollarma 1955 yılında da vekâletçe imkânlar harekete getirilerek 
devam olunmuştur. 23 Haziran 1954 30 . 12 . 1955 tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de 
ve diğer vilâyetlerde yapılan kontrol neticelerine göre : 
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Vilâyet İhtikâr Komisyonuna verilenler: 
Cumhuriyet müddeiumumiliklerine verilen
ler : 
İhtikâr yapmadıkları tahakkuk etnıiyenler: 

Yekûn 
Mahkûm olan 
Beraet veya takipsizlik kararı alanlar 
Takipte bulunanlar 

Yekûn 
Vilâyetler üzerinden : 
İstanbul 'da 
İzmir 'de 
Ankara 'da 
Diğer vilâyetlerde 

Yekûn 

443 

82 
16 

541 
10 
34 

481 

525 

242 
234 
49 
16 

,541 

Başta İstanbul, İzmir, Ankara üç büyük merkez olmak üzere 541 vaka üzerinde durulduğu 
tesbit olunnmuştur. Bu 541 vakadan ancak 16 sinin mahkûmiyetle neticelenmiş bulunması da 
dikkate şayandır. 

Piyasa kontrolları için vekâletin, tahsis edebildiği müfettiş ve kontrolör sayısı, ihtiyacı karşı-
lıyacak durumda değildir. Bu şekildeki murakabenin fayda vermediği bir vakıadır. Murakabenin 
geniş misyakta muvaffak olabilmesi için tâli derecede olmak üzere bütün vatandaşların murakabe
ye katılması, mevzuatta şedit cezaların tâyini ve kaza mercilerinde süratle karara bağlanması 
gibi bâzı tedbirler vehleiulâde düşünülebilirso de bu halin yine fiyatlara bir istikrar veremiye-
ceği kanaatindeyiz. Evvelce arz edilen hususat göz önünde 'bulundurulmak suretiyle esaslı ted
birlere müracaatın zaruretine işaret etmek isteriz. 

2. Memleket dışı: 

İthal malları hakkında ataşe ve konseye teşkilâtımızla fiyatların kontrollü mümkün olup ol
madığı soruşturulmuş ise de, alman cevapta mümkün olamıyacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 
Buna sebebolarak memleketimize ithal edilen makine ve saire gibi malların borsaları bulunmama
sından ve imal yerlerinden de salim bir cevap alınmamanın da mümkün olamıyacağı açıklanmış
tır. Ayrıca türlü şartlar altında cereyan edegelmekte bulunan mubayaa ve tediye şartları mu
vacehesinde fiyatların çeşitli tezahürler göstereceği de bedihi addedilmiştir. 

Umumi olarak iç pazarların tanzimi bakımından da tevzide ne dereceye kadar faydalı olacağı 
henüz kestirilemiyen ve fakat tedarikte millî bankalar tarafından bir (Konsorsiyon) kurulması 
hususu da mütalâaya değer bir konudur. 

Krediler t 

1955 yılında da kredi hacmi zirai ve ticari olmak üzere bir artış kaydetmiş bulunıma(ktadır. 
1955 yılının her iki sahadaki kredi miktarı (5 395 144 024) liraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu
nun (1 353 977 692) lirası zirai ve (4 042 166 332) lirabk miktarı da ticari kredidir. Bu miktar
lar (9) aylıik bir devreye isabet eden kısımdır. Ayrıca Türkiye Sanayi Kalkınma Ban'kasımn 
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muhtelif sahalara şâmil, vermeyi kabul ettiği kredi 'miktarı yıl sonu itibariyle (139 663 213) lira
dır. Bu krediden faydalanacak firma adedi 325 tir. 

Zirai'«kredi kooperatifleri sahasında da 1955 yılında da bir inkişaf kaydedilmiştir. Zirai kredi 
kooperatiflerinin sayısı 1393, ortak sayısı 795 702, kooperatife bağlı köy miktarı 13 850 ve ta-
ahhüdolunan sermaye de 79 157 220 liradır. Taahhüdolunan sermayenin 52 896 299 lirası öden
miş bulunmaktadır. Bahis 'konusu kooperatiflerin aldıkları kredi miktarı 411 715 944 liradır. 

Bankalarda mevduait 1955 yılının ilk (9) ayla-ında (3 628 004 588) liraya baliğ olmuş ve bu 
miktarın (1 591 793 747) lirası tasarruf mevduatı (2 036 300 840) lirası da diğer mevduattır. 

Sigortacılık : 

Bu sahada istihsal perimler ve ödenen hasar miktarı aşağıda olduğu gibi tesfoit olunmuştur. 

Lira Lira 

Yangından 18 713 033 Prim 8 234 856 Hasar 
Nakliyattan 14 318 087 » 4 681 172 » 
Kazadan 9 337 656 » 3 155 256 » 

Bu arz edilen rakamlara hayat sigortaları miktarları dâhil değildir. Hayat sigortaları 1954 yılın
dan itibaren inhisar dışı bırakılmış bulunduğundan vekâlete henüz 1955 yılı bilançoları gelmedi
ğinden tesbit edilememiştir. 

Şirketler : 

îktisat ve Ticaret Vekâletince tescil edilen sermaye şirketlerinden sadece anonim ve limitet ortak
lıklarının 1955 yılında gerek aded ve gerek sermaye bakımından arttığı müşahade edilmiştir. 1954 yılın
da anonim şirket olarak 67 daed kurulmuş buna mukabil 1955 yılında yeniden kurulanların miktarı 
86 ya yükselmiştir. Geçen yıl (67) şirketin sermaye miktarı 182 685 150 ve 1955 te tesis edilenlerin 
temsil ettiği sermaye miktarı 186 560 000 liradır. Halen Türkiye'de 406 anonim şirketi 861 884 250 
lira sermaye ile kurulmuş bulunmaktadır. Limitet şirketleri 1954 yılında 220 aded ve 36 391 751 lira 
ile ve 1955 yılında ise 240 aded 56 841 000 lira ile kurulmuştur. Türkiye'de limitet şirketlerinin ade
di 1 041 ve sermayeleri de 205 314 556 liradır. 

Bu iki nevi şirketin tevzi şekline gelince, 1955 yılında 47 adedi ticari, 35 adedi sanayi ve 4 adedi 
de madencilik sahasına faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Temsil ettikleri sermaye bakımından ticari 
anonim şirketler 68 156 100, sanayi anonim şirketler 160 666 850, madencilikle iştigal eden anonim 
şirketler de 3 400 000 lira ile kurulmuşlardır. 

Limitet şirketlerde, ticari 197 aded, 48 427 000 lira, sanayi 13 aded 5 214 000 lira, maden 30 aded 
3 200 000 lira olmak üzere faaliyete geçmişlerdir. 
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Ticaret Kanununa, umumi hükümlere ve 513 sayılı Koordinasyon Kararına göre kurulan koopera

tifler : 

Kooperatifle tin rıev'i 

tstihlâk kooperatifleri 
Küçük sanat kooperatifleri 
İstihsal ve satış kooperatifleri 
Yapı kooperatif]eri 
Yardımlaşma kooperatifleri 
Esnaf kefalet kooperatifleri 
Balıkçılık kooperatifi 
Muhtelif 

Yekûn 

1954 

15 
5 
7 

193 
1 

24 
o 

13 

261 

1955 

23 
28 
11 

165 
2 

30 
2 

17 

276 

1954 yılma nazaran 1955 te (46) kadar yekûnlarda bir artma ve fakat yapı ve balıkçılık koo
peratiflerinde de (29) kadar azalma tesbit edilmiştir. 

Sanayi ve Küçük Sanatlar : 

a) Sanayi ; 

Yüksek komisyonumuzun da malûmları bulunduğu veçhile 4 ncü Adnan Menderes Hükümeti 
Programında halen İktisat ve Ticaret Vekâletinde bulunan hususi sektör Sanayi Umum Müdür
lüğü ile Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğü teşkilâtı kurulması mutasavver Sanayi ve Enerji Ve
kâletine devrolunaeaktır. Bu husustaki düşüncelerimizi serdetmeden önce bu Umum müdürlükle
rin İktisat ve Ticaret Vekâleti içinde ve 1955 yılı zarfındaki faaliyeti hakkında yapılan incelemeyi 
arz ediyoruz. 

Başlıca sanayi gruplarına dâhil olan 22 madde üzerinden yapılan 6 aylık bir istatistik rakam
larına göre 1955 yılında 1 039 915 793 liralık bir istihsal yapılmıştır. Bu istihsal rakamı 1950 yılın
da 832 212 080 ve 1954 yılında ise 1 980 208 220 lira bulunuyordu. 1954 yılma nazaran 1955 yılın
da istihsalde biraz müşkülât çekildiği müşahede olunmuştur. Bu teşkilât İktisat ve Ticaret Vekâ
letinde kaldığı takdirde raporumuzun umumi görüş kısmında belirtildiği gibi bu vekâlete tahsis 
olunan ve emrinde bulunacak olan döviz miktarı ile sanayi şubelerinin yıllık istihsale muzaf ihti
yaçları dikkate alınarak bir programa bağlanması halinde rantabilite ve maliyet fiyatları bakı
mından zaruret bulunduğuna işaret etmek isteriz. Hükümet programında olduğu gibi teşkilât yeni 
kurulacak vekâlete intikal ettiği takdirde de resmî sektörün yanıbaşmda aynı şartlar ve imkân
lara sahip kılınmak ve Ticaret Vekâleti için vâki temenniler istikametinde muamele görme zaru
reti daha fazla belirir. 

Sanayi İşleri Umum Müdürlüğü birtakım kadroların tahliyesi talep ile 1956 yılı bütçesiyle hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. Heyetimiz bir intikal devresinde bulunan bu teşkilâtın âtide ala
cağı şekil malûm bulunmadığını dikkate alarak bu kadroların is'af mı uygun bulmamıştır. Yalnız 
şunu da belirtmek zarureti mevcuttur ki, bugünkü haliyle İktisat ve Ticaret Vekâletinde gayri-
kâfi bulunduğu gibi gelecekte de intikal edeceği Vekâlette mütalâa olunduğu takdirde vücudu ile 
ademivücudu arasında bir fark bulunmıyaeaktır. Filhakika bütün imkânsızlıklara rağmen teşkilât, 
1955 yılında metotla çalışmalara girişmiş, mevzuat bakımından hazırlıklar yapmış geleceğin in
kişafını mütalâa ve derpiş etmiş bulunmaktadır. 



— 316 — 
b) Küçük sanatlar : 

Küçük sanatlar sahasına, 1955 yılında (1 458 619) lira sarf olunmuştur. Bu miktar 1954 yılın
da #(980 249) lira idi. 1955 yılında sarf olunan bu mebaliğ (1 458 619) liranın (183 938) lirası 
personel masrafları ücret ve harcırah, (76 070) lirası kurs masrafları, (860 181) lirası kurs me
zunlarına ve eşhasa yardım için masraf, (330 500) lirası küçük sanat kooperatiflerine yardım, 
(7 989) lirası da propaganda, inceleme, yapım ve sayım masrafları olarak harcanmış bulunmakta
dır. 

İktisat ve Ticaret Vekâletinin bütçesi hazırlandığı sırada ilgili daire bu kısım için (3 000 000) 
lira tahsisat talebinde bulunmuş fakat Maliye Vekâletine intikal ettirilmeden bu miktar Vekâlet 
bütçesinde bir mavazene tesisi gayesinden başka bir mucip sebebe dayanmıyan bir tarzı tefekkür 
ile (600 000) liraya indirilmiş ve Maliye Vekâleti de hizmetin aksıyacağını nazarı mütalâaya alıp 
almadığı bizce malûm bulunmıyan mucip sebeplere dayanarak bu miktarı (300 000) liraya indir
miş bulunmaktadır. 

Her yıl 756 ncı fasıl üzerinden Yüksek Komisyonun gösterdiği hassasiyet, daima tahsisat üze
rinde değişikliği mucibolmuştur. Heyetimiz bu fazla konmuş tahsisat ile geçmiş yıllarda yapılmış 
işleri tetkik ederek müşahhas bir teklif ile huzurunuza gelmek ihtiyacını duymuştur. Ve bu mak
satla yaptığı tetkikat sonunda şu neticeye varmış bulunmaktadır. 

Verimsiz topraklar üzerinde yaşıyan vatandaşlarla zirai faaliyetin dışındaki zamanlarını kıy
metlendirmek gayesiyle küçük sanatlar mevzuunda ve maddi imkânlarla mütenasip yeni bir istih
sal kudretinin verilmesi yolunda son derece faydalı mesainin sarf edilmiş olduğu görülmüştür. Her 
geçen yılın tecrübesiyle zenginleşen bir tetkikatı ve bu tetkikatm verimli neticeleri üzerine ekilmiş 
bulunan politikayı, artan hızla devam ettirmek, alınmış neticeleri daha da kıymetlendirmek hala
mından faydalı ve yeniden müstahsil vatandaş yaratmak zaviyesinden de zaruret görmekteyiz. 

Filhakika 1951 yılından bu yana dokumacılık, halıcılık, çorapçılık ve trikotaj fonlarında 282 
kurs açılmış 7 389 vatandaş mezun olmuş ve bunlardan bir kısmına tezgâh ve makine dağıtılmıştır. 

1956 yılı çalışma programı ise bu inkişafa göre ayarlanmış, bütçeden (3 000 000) lira alınması 
esas olarak teemmül edilerek hareket olunmuştur. Dairesi ile yaptığımız temaslarda (3 000 000) li
ranın verilmesi hususundaki müşkülât göz önünde bulundurulmuş ve neticede geçen yıl devam 
eden faaliyeti sekteye uğratmamak için bu yıl da asgari (1 000 000) liraya ihtiyaç olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Bu vesile ile (300 000) liralık tahsisata, (700 000) liranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. Bu mik
tarın kesilmesi, hizmeti aksatacak ve aşağı seviyede konulacak tahsisatın da maksatsız kalmasını in-
tacedeceği için israf olmasına sebebiyet vereceğini arz etmekte fayda mülâhaza ederiz. 

Et ve Balık Kurumu 

Başlıca gıda maddesi olan et ve balığın memleket içindeki istihlâkinde teşkilâtsız ve başıboş du
rumun menfi inikaslarını önlemek maksadını tahakkuk ettirmek üzere kurulmuş bulunan Et ve 
Balık Kurumunun tetkik ettiğimiz faaliyeti memnuniyet verici bir seyir içinde inkişaf etmektedir. 
Bir taraftan istihsali teşkilâtlandırmak diğer taraftan istihlâki tanzim ve balıkta olduğu gibi teş
vik etmek vazifelerini üzerine almış olan kurum, eldeki imkânları en iyi şekilde kullanarak bu 
uğurda müspet gayretler sarf etmektedir. 

Gerek balık ve gerek ette müstakâr fiyatlarla müstahsıla emniyet telkin eden çalışması yakın 
gelecekte hiç şüphesiz istihsalin artmasında büyük rol oynıyacaktır. 

Tesis edilen soğuk depoların, bu istihsal kollarındaki gönül acısı rolleri de kayda şayandır. 
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İhracat bakımından da vazifeler yüklenmiş olan Et ve Balık Kurumunun bu vadideki hazırlık

ları ve aldığı tedbirler de müspet yoldadır. 

Sermayesi devlet tarafından verilmiş ve İktisat ve Ticaret Vekâletinin murakabesi altında 
görevlendirilmiş olan bu müessesenin ortaya koy luğu zihniyet bilhassa takdire şayandır. Zira hu
susi teşebbüs anlayışı ve bu anlayışın zaruretlere süratle intibak eden işleyiş tarzı tebarüz ettirmek 
istediğimiz zihniyetin açık delilidir. 

Et ve Balık Kurumunun bugüne kadar yaptığı envestismanların iç kaynaklardan finanse edi
len kısmı (86 190 907,57) lirayı bulmuştur. Buna mukabil dış kaynaklardan elde ettiği finansman 
ise (29 261 584,32) liraya baliğ olmuştur. 

Verilen malûmata göre bilhassa dış finansmanlardan bu arada kullanılmamış kısmı (1 407 718) 
liradan ibaret kalmıştır. 

Et ve Balık Kurumu; bir taraftan idari faaliyetine devam ederken diğer taraftan memleketimiz 
su ürünleri üzerinde ilmî tetkikler gayesiyle îdrobiyoloji Enstitüsü ile sıkı temas halindedir. Bu iş 
birliği memleketimize son derece faydalı neticeler vermekte bulunduğuna işaret etmek zarureti 
mevcuttur. Et ve Balık Kurumunun istikbaldeki faaliyetinin mihrakını teşkil eden bu iş bir'iğinde 
kurumun bu Enstitüye araştırmalar ve saire için öteden beri yardım etmesi kabul olunmuştur. Bu 
suretle de kurumun enstitü ile iş beraberliği için derpiş ettiği (350 000) liranın bütçeye ilâve edil
mesine katiyetle ihtiyaç mevcuttur. Yüksek kom'syonun bu ihtiyacı yakînen bilmesi bakımından da 
lüzumsuz bir teklif almıyacağını ümidetmekteyiz. 

Petrol Ofisi : 

Petrol Ofisinin 1954 ylmda iş hacmi mubayaaları, yatırımları, umumi masrafları sabit kıymetleri 
şöyle i d i : 

Lira 

Mubayaalar 
Yatırımlar 
Umumi masraflar 
Sabit kıymetler 
Satışlar 

Yekûn 

[e bu teşkilâtın ithalâtı da: 

Cinsi 

Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Dizel oil 
Mazot 

Yekûn 

Miktarı 
Ton 

102 352 
51 803 

112 379 
18 245 
21 833 

306 6112 

Miktarı 
T. L. 

959 571 
708 311 

1 667 882 

61 222 730 
5 947 115 

14 493 351 
32 742 537 

124 411 564 

234 349 298 

Bedeli Bedeli 
Dolar Sterling 

3 392 549 
1 339 306 
3 055 166 

426 212 
324 496 

8 597 009 

Madenî yağ 17 705 

bulunduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

2 990 418 5 2'83 009 
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1955 yılında ise: Petrol Ofisinin iş hacmi mubayaaları yatırımları umumi masrafları ve sabit kiy. 

metleri şöyledir. 

Mubayaalar 
Yatırımlar 
Umumi masraflar 
Sabit kıymetler 
Satışlar 

Cinsi 

Benzin 
Gaz yağı 
Motorin 
Dizel Oil 
Mazot 
Jet. yakıtı 

Yekûn 

Madenî yağ 

Miktarı 
Ton 

103 917 
58 297 

112 820 
11 861 
15 339 
10 380 

312 614 

16 778 

Yekûn 

Bedeli 
T. L. 

T. Lirası 

39 050 600 
1 121 982 

16 462 835 
427 214 

132 252 701 

189 315 332 

Bedeli 
Dolar 

3 783 817 
1 772 267 
3 159 993 

287 235 
236 292 
339 576 

9 579 180 

2 977 805 

Bedeli 
İsterlin 

1955 yılının ithalâtı (9 672 146) dolar ve ayrı »a (2 900 000) dolar madenî yağ olmak üzere 
(11 672 146) dolardır. Mukayese olmak üzere de: 

Benzin 
Gaz yağı 
Motorin 
Dizel Oil 
Mazot 
Jet yakıtı 

Madenî ya 

Cinsi 

Yekûn 

iğ 

Miktarı 
Ton 

103 872 
58 243 

112 876 
11 860 
15 339 
10 380 

312 570 

17 600 

3 
1 
••> 

9 

2 

Bedeli 
Dolar 

783 818 
821 496 
203 729 
287 235 
236 292 
339 576 

672 146 

900 000 

Akar yakıt ithalâtında bir tezayüt bulunduğu müşahede edilmiştir. Bu artış bütün ithal ka
lemlerinde görülmektedir. 

Petrol Ofisin, İstanbul, İzmir, İzmit ve İskenderun'da olmak üzere 4 ana deposu, yurdun muh
telif vilâyet ve yerlerinde de (22) tâli deposu bulunmaktadır. Ana depoların istiap kapasiteleri 
(161 970) ve tâli depoların da (22 068) metre kübdür. Ayrıca Erzurum'da (2 000) ve Samsun'da 
(4 000) metre küb hacmi istiabide iki depo da inşaat halindedir. 
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Ana depolarda saatte 4ÛÛ - 5Û0 ton akar yakıt almaya müsait tesisat günde beşer bin teneke 

imaline elverişli teneke fabrikaları, tamirhanelere tank imal eden atelye ve imalâthaneler, akar 
yakıt ile madenî yağları tahlil eden lâboratuvarlar mevcuttur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi : 

Toprak Mahsulleri Ofisi esas mevzuunu teşkil eden maddeler bakımından 1953 - 1954 yılı ola 
ğanüstü, 1954 - 1955 yılı düşük, 1955 - 1956 yılı da normal birer mahsul yılı sayılmaktadır. Bu 
yıllar ve diğer bir tâbirle kampanya yılı malûmunuz veçhile Haziranda başlayıp ertesi yılın Ma
yısında sona erer. 

Toprak Mahsulleri Ofisi; 1953 - 1954 kampanya yılında (530 066 000) lira tutarında (1 930 785) 
ton, 1954 - 1955 yılında (167 357 082) lira miktarında (609 999) ton ve 1955 - 1956 yılında ise 
(330 393 240) lira karşılığında (1 164 137) ton hububat mubayaa etmiştir. 1955 - 1956 kampanya 
yılı 31 . 12 . 1956 da sona ereceği cihetle bu yılın rakamları 7 aylık olarak arz edilmiş bulun
maktadır. 

A) İç satışlar : 

Toprak Mahsulleri Ofisinin satışları iki kısımda mütalâa edilmektedir. Bunlardan biri de iç 
satışlardır. Bu idare az önce arz edilen yıllarda, 1953 - 1954 te (218 757 203) liralık (762 422) ton, 
1954 - 1955 te (263 826 830) liralık (923 424) ton ve 1955 - 1956 kampanyasının yedi aylık dev
resinde de (138 699 960) liralık (506 184) ton iç pazarlarımızda satışlarda bulunmuştur. 

B) Dış satışlar: 

1953 - 1954 yılında (194 035 150) liralık (919 976) ton, 1954 - 1955 te (87 823 954) lira değe
rinde (465 318) ton, 1955 - 1956 nm yedi ayında ise (38 193 138) lira tutarında (210 229) ton 
hububat fiilen ihracedilmiştir. 

C) İthalât: 

1954 - 1955 yılının gayrimüsait seyreden mahsul yılı olduğu yüksek encümenin malûmlarıdır. 
Bu müddet içinde ihtiyacı karşılamak üzere Birleşik Amerika'dan (77 459 034) lira değerinde 
takriben (300 000) ton buğday ve (200 000) yemlik hububat ithal edilmiştir. 1953 - 1954 kampan
ya yılında bu idarenin istoku (294 924) bulunmakta idi. Toprak Mahsulleri Ofisinin 1955 yılın
da mevcut muhafaza tesisleri şunlardır. 
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Ton 
Cinsi 

Betonarme silo 
Ahşap silo 
Betonarme ambar 
Kârgir ambar 
Ahşap ambar 
Ahşap hangar 
Ahşap salaş 
Küçük çelik depo 

Aded 

15 
1 

10 
127 
41 
14 
6 

451 

Yekûn 1665 

Kapasite 

72 900 
10 000 
19 000* 

201 780 
28 000 
14 000 
9 000 

646 220 

1 000 900 

Bütün betonarme silo, ahşap silo, ve diğer tesisler kapasitesi 1 000 900 tondur. Bunların be
deli 49 187 859 lira değerindedir. İnşaat halinde bulunan (9) beton silo ile (71) çelik silo 
(854 000) ton kapasiteli olacak ve bedeli de (180 827 066) liraya baliğ olacaktır. Bu suretle ka
pasite miktarı (1 854 900) tona varacaktır. 

Ofisin alacakları 29 . IX . 1955 itibariyle (271 837 665) lira olup bu miktara ödenmemiş serma
ye (341 307 660) lira ilâve edilerek (613 145 325) bulunduğu müşahede olunmuştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisince her sene tatbik olunan barem müstahsilin getirebileceği çeşitli ka
litedeki mahsuller için en temiz mahsul esas tutularak tesbit edilen fiyat kademesidir. Tatbikat
ta birkaç yıldan beri müstahsilin iyi mal .getirmeye teveccüh ettiği ifade olunmuş bulunmaktadır. 
Bunun yanıbaşmda uzun vadeli bir politika olmakla beraber ofisin mahallî fiyat sistemine geçme
si bir zaruret halini alacaktır. Bu maksadın temini için şimdiden araştırmalara girişmesi faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. 

Maden işlerimiz: 

1955 yılının (11) ayı içinde yapılan istihsal ve imrarata ait muvakkat rakamlar neticesi şöyle
dir : 

istihsal îmrarat 
Madenin cinsi (Ton) (Ton) 

Amyant 65 — 
Maden kömürü 5 007 682 3 083 306 
Antimuan 2 055 1 132 
Bakır 18 802 18 563. 
Borasit * 37 938 25 962 
Kükürt 10 366 8 938 
Demir 731 947 619 323 
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Madenin cinsi 

Manganez 
Linyit 
Krom 
Lületaşı (Sandık) 

İstihsal 
(Ton) 

42 097 
2 192 680 

597 652 
431 

Imrarat 
(Ton) 

28 422 
1 464 571 

509 666 
295 

Bu imrarat yekûnlarına iç satışlar dâhildir. 

Madenlerimizin ihracına bu yılda devam olunmuştur. İhracat miktarları ile memlekete temin 
olunan döviz miktarı Türk lirası ifadesiyle : 

Ton Lira 

Krom 513 502 51 333 000 
Bakır 14 430 29 919 000 
Manganez 30 686 2 455 000 
Demir cevheri 282 645 7 587 000 
Borasit 27 772 3 081 000 

Yekûn 94 375 000 

1955 yılının bu ihracat rakamları 11 aylık bulunmaktadır. Bir ay noksaniyle bulunan rakamlar 
bir evvelki yıla nazaran manganez müstesna üstün olduğu tesbit edilmiştir. 

Maden dairesi de Sanayi ve Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğünde de yeni kurulacak Sanayi 
Maden ve Enerji Vekâletine intikal edecektir. Bu itibarla (L) cetvelinden tahliyesini talebettikleri 
kadroların şimdiden tahliyesi uygun mütalâa edilmemiş ve intikal edeceği vekâletin teşkilât kanu
niyle derpiş olunacağı düşünülmüştür. Memnuniyetle müşahede edildiğine göre geçmiş yıllarda bi
rikmiş muamelâtiyle lüzumu kadar meşgul olunmuş dairenin 39 009 gelen evrakına mukabil 
(50 000) çıkışı olduğu tesbit olunmuştur. 

Tahsisat 

Teklif olunan bütçe ile 1956 yılı için (8 891 211) lira, talebolunmuş, bu miktar 1955 yılına na
zaran (508 986) lira fazladır. Teklifin fasıl ve maddelerinde : 

F. M. Fazla Noksan 

201 11 Merkez memurları maaşları 
201 12 Vilâyet memurları maaşları 
201 21 Merkez memurları açık maaşı 
202 11 Merkez ücretleri 
202 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketler ücretlileri 

349 536 
431 564 

69 600 
36 100 

6 564 



F. M. Fazla Noksan 

203 11 
12 

206 11 
12 
22 
40 

209 
301 10 

40 
60 

302 40 
50 
60 

304 11 
12 
21 
22 

305 
306 
307 30 
308 11 

12 
310 91 
403 
418 
419 
422 
453 10 
505 
711 
756 
307 40 
458 10 

Merkez geçici hizmetler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetler ücreti 
Merkez memurları çocuk zammı 
Vilâyetler ve ecnebi memleketler çocuk zammı 
Vilâyetler doğum yardımı 
Yakacak zammı 
Emekli Sandığına yapılacak ödeme 
Merkez kırtasiye 
öteberi masrafları 
Isıtma 
Vilâyetler öteberi masrafları 

» aydınlatma masrafları 
» ısıtma 

Merkez PTT ücretleri 
Vilâyetler PTT ücretleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 
Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Müfettişler harcırahı 
Merkez tedavi masrafları 
Vilâyetler tedavi masrafları 
Daimî vazife harcırahları 
Temsil masrafları 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı masrafları 
Mekşuf madenlerin ilân masrafları 
Pamuk işleri standardizasyon umumi masrafları 
Kurum ve derneklere katılma payı 
Eski ve geçen yıllar karşılıksız borçları 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan arakları onarımı 
Sanat modelleri satmalmması ve dağtı lması 
Ecnebi memleketler muvakkat harcırahı 
îştirak edilecek dış sergiler 

185 190 
2 500 
3 000 
2 600 
270 

15 455 
15 000 
2 000 
2 500 
2 000 
3 000 
4 000 
33 000 
17 000 
25 000 
21 000 
66 000 
4 000 
3 820 
2 000 
2 000 
30 000 
5 000 
2 500 
3 500 

3 440 
3 250 

58 545 

50 000 
27 355 

300 000 
13 000 
100 000 

Yekûn 1 345 825 555 464 



Fazlalık veya eksiklik tesbit olunmuştur ki, aradaki fark evvelce de arz edildiği gibi 
(390 361) liradır. Talebedilen fazla tahsisat ile noksan teklif edilen miktarlar incelenmiş ve 
vo sebepleri şöylece tesbit olunmuştur. 

1. Malûmları bulunduğu veçhile bu vekâlet iki ayrı kanun ile idare edilmektedir. Vekâletin 
İktisat kısmından bâzı kadroların tahliyesi teklif bütçesi ile istenmiş ise de hükümet prqgra-
mmda açıklandığı gibi Maden, Sanayi, Küçük Sanatlar dairelerinin yeni kurulması derpiş 
olunan Sanayi Vekâletine devrolunacağından heyetimizce yeni vekâletin kanunu ile bu hu
susun dikkate alınacağını mülâhaza ederek (L) cetvelinden tahliyesi istenilen kadroların şim
dilik tekliften çıkarılması uygun görülmüştür. Tenkisi istenilen tahssiat (27 918) liradır. 

2. Vekâletin Ticaret kısmında da türlü hizmetlere ait kadrolardan tahliyesi talebolunanlar 
mevcuttur. Bilhassa Ticaret kısmına ait memurların türlü sebeplerle İktisat kadrolarına daha 
evvel tâyin edilmiş bulunması ve İktisat kısmı devredildiği takdirde bu memurların açıkta 
kalacağı mütalâa edilerek bir tedbir mahiyetinde olmak üzere bâzı memuriyetler hakkında 
teklif yapıldığı müşahede edilmiştir. Kadrolardan diğer bir kısmı da terfi imkânları kadrosuz
luk sebebiyle tıkanmış bulunan memurların da terfii düşünülmüştür. Ayrıca bu Vekâletin vaktiyle 
Zatişleri, Levazım, Evrak müdürlükleri tevhidoluıımuş ve Zatişleri Dairesine tahmil edilmiştir. 
Her üç hizmetin hiçbir sebebe dayanmıyan bu tevhidi, muamelelerin selâmetle yürütülmesine 
imkân bırakmıyacak derecede çoğaltmış ve bu sebeple de heyetimizce de evvelce olduğu gibi 
bu dairelerin tefrik olunarak hizmetin daha düzgün temini gayesine matuf tahliyesi talebedi
len kadrolara verilmesi muvafık mütalâa edilmiştir. 

Ticaret kısmında Sanayi kısmında kadrosu bulunan iki şube müdürü tefriki istenen Levazım 
Müdürlüğüne Evrak Müdürlüğü ve terfileri hasebiyle talebedilen kadroların tutarı (52 914) 
liradır. (İktisat Vekâleti kadrosuna geçecek iki şube müdürü «16 074» lira) (terfi ettirilecek 
ve teselsül ettirilecek memurlar için «21 150» lira), (iki müdürlüğün tefriki için «12690» lira) 

Yeni kadrolar meyanmda bu yıl Viyana ve Ottava'da yeni tesis olunan müşavirlik ve teşkilâtı 
için kadrolar talebedilmiş bulunmaktadır. Bunlarında tutarı (15 000) liradır. 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden diğer vekâletlerde olduğu gibi (D) cetvelinde teselsül ettirile
rek terfiler yapılmış ise de heyetimiz yüksek komisyonları kararlarına uyarak sadece (18) aded 
(75 lira ücret almakta bulunan hademelerin (100) liraya iblâğına ve yeniden ihdas edilen (Tan
zim ve Tevzi Dairesi) için 1 aded ecnebi dil bilir daktilo (475) ile (5) aded (175) liralık daktilo 
yabancı memleketlerde ihdas olunan müşavirlik için (400) liralık sekreter daktilo alınması uygun 
mütalâa edilmiştir. (Tahsisatı «40 056» lira). 

3. Masraflar kısmında 206/22. fasıl ve maddede vilâyetler doğum yardımı 1 000 liralık bir 
fazlalık talebedilmişse de geçen yılın bu maddedeki sarfiyatı tetkik olunmuş kifayet etmediği 1956 
da da kifayet etmiyeceği tahmin edilerek bu miktarın (2 600) liraya çıkarılması muvafık görül
müştür. 

301/10. fasıl ve maddeden İktisat ve Ticaret Vekâletince Maliye Vekâletine (45 000) liralık 
tahsisat teklif edilmiş ve fakat bu miktarın (15 000) liraya indirildiği öğrenilmiştir. Bu fasıl ve 
maddeden (15 000) liranın ilâvesine zaruret bulunduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca vilâyet ki
ra bedellerinde de (26 000) liralık ilâvei tahsisata ihtiyaç hissedildiği müşahede edilmiştir. Sergi
lerden 100 000, küçük sanat modelleri satmalınması ve dağıtılması (300 000) liranın eksiltmesi 
heyetimizce muvafık görülmemiştir. 

İktisat ve Ticaret Vekâletinin artan ve çeşitlenen iş hacmi karşısında bugünkü teşkilâtla ça
lışamamakta bulunduğu bir hakikattir. Filhakika bütün devlet dairelerinde görülen memur ayrıl
maları gibi bu vekâlette mesuliyetin ağırlığı ve serbest teşebbüs erbabının bu vekâlet memurlarına 
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rağbeti artırmış vekâletin kalifiye memur ihtiyacını bu sebeple de çoğaltmıştır. Kaldı ki, bu ve
kâletin kadroları (16) senelik bir maziye de sahip bulunmaktadır. O zamandan bu yana ikinci 
Cihan Harbinin ortaya koyduğu yeni ihtiyaçlar bu vekâlete tahmil edilen yeni vazifeler dolayı-
sı ile iktihamı müşkil bir durum yaratmış bulunmaktadır. Halen çok kıymetli eski memur adedi 
çok azdır. Yeniden kadrolara iltihak; genç ve kabiliyetli elemanların da uzun müddet kalmadıkla
rı müşahede edilmiştir. Bunun mantıki neticesi de vekâletin bir teşkilât kanuna ile yeniden teşki
lâtlanması memnuniyetle müşahede ettiğimize göre Dış Ticaret Dairesi bugünlerde yeniden tan
zim edilmek üzere ele alınmıştır. Piyasa tazyik ettikçe harekete gelen ve günlük ihtiyaçların 
kısa vadeli hal çareleri ile meşgul bir daire olmaktan çıkarılması hususunda ciddî etüde mevzu 
eylediği aşikârdır. Filhakika madde ve ticaret politikasını iktisadi icaplara daha uygun şekilde 
takibedecek bir nizam kurulmak istenmektedir. Tahsisen zaruri ihtiyaç maddesi olan ithalât mad 
desinin fiyat ve kalite bakımından takibini ve memleketteki ihtiyacı daha ilmî metotlarla ta-
kibetmeyi mümkün kılacak böyle bir revizyonun yerinde ve hattâ zaruri bulmaktayız. Ancak 
eleman meselesinin yine en ön plânda yer alması gerektiğine tekrar işaret etmeyi lüzumlu bu
luruz. 

izmir Mebusu Sinob Mebusu istanbul Mebusu Antalya Mebusu 
Abdullah Aker Server Somuncuoğlu Nizamettin Âli Sav Kenan Akmantar 
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f\ M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encumen.ee 

kabul edilen 
Lira 

101 

Birinci ktat-nı - Taksimi re 
benzeri özlük laklar 

Tekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

İkinci kişim - Personel 
masrafla/n 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memnıurları maagı 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki memurlar maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti . 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki hizmetliler ücreti 

2 202 000 

2 041 860 
6 565 

1 

2 600 000 2 318 000 

2 500 000 
1 

1 

2 450 000 
1 

1 

4 250 426 
—_ . . _ ~ 

349 875 

254 250 

5 100 002 
—--:-—: 

550 000 

354 790 

4 963 002 
- - : — — r ^ r r - : 

418 650 

271 950 

Fasıl yekûnu 604 125 904 790 690 600 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti J 125 000 66 455 66 455 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti ' 500 000 685 190 685 190 

Fasıl yekûnu 625 000 751 645 751 645 

http://Encumen.ee
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene» 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

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 

Fasıl yekûnu 

46 000 
• % 

37 000 

5 000 

3 000 

4 000 

3 000 
360 

98 360 

48 500 

40 000 

5 000 

4 000 

4 000 

3 000 
540 

105 040 

48 500 

40 000 

5 000 

4 000 

4 000 

3 000 
540 

105 040 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasıyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 184 545 200 000 180 000 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 

ikinci kısım yekûnu 5 764 557 7 063 578 6 692 388 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Fasıl yekûnu 95 000 191 000 

801 

302 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

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 

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 

15 000 
3 500 
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 

15 000 
3 500 
4 000 
5 000 

• 3 000 
5 000 

35 500 

8 000-
6 500 
7 000 

10 000 
10 000 
12 000 

53 500 

20 000 

66 000 

35 000 
55 000 
35 000 

30 000 
3 500 
4 000 
5 000 
3 000 
5 000 

50 500 

8 000 
6 500 
7 000 

10 000 
10 000 
12 000 

53 500 

20 000 

66 000 

35 000 
55 000 
35 000 

191 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene^ 

istenen kabul edile» 
Lira Lira 

805 
306 
307 

108 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
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 

100 000 
6 000 

22 000 
150 000 
156 500 
28 000 

140 000 
10 000 

22 000 
180 000 
160 320 
15 000 

166 000 
10 000 

22 000 
180 000 
160 320 

15 000 

25 000 

Fasıl yekûnu 381 500 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

25 000 

402 320 

25 000 

402 320 

309 

310 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

10 
20 
30 

Merkez 
Vilâvetler 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 

1.0 000 

8 000 

18 000 

2 000 

1 000 

1 000 

500 

4 500 

8 500 
o 000 
5 000 

12 000 

10 000 

22 000 

2 000 

1 000 

1 000 

500 

4 500 

8 500 
5 000 
5 000 

12 000 

10 000 

22 000 

2 000 

1 000 

1 000 

500 

4 500 

8 500 
5 000 
5 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümete? Encümene*1 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 
50 
60 
70 

80 
90 
91 
92 
99 

Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon mas
rafları 
Kira bedeli 
Ziyafet masrafları 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife hareuahı 
Basılı kâğıt ve defterler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

35 000 
4 000 
6 000 

28 000 
100 000 
20 000 
55 000 
20 000 

3 000 

289 500 

992 000 

35 000 
4 000 
6 000 

28 000 
100 000 
20 000 
55 000 
20 000 

3 000 

289 500 

1 168 320 

35 000 
4 000 
6 000 

28 000 
100 000 
20 000 
85 000 
20 000 

3 000 

319 500 

1 239 320 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

408 
406 

418 

419 

422 

451 

Temsil masrafları 
6224 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre yapılacak 

10 000 15 000 15 000 

ödemeler 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
lan masrafları 
Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
masrafları 
Pamuk işleri sitandardızasyo-
nu umumi masrafları 
Yayın masraf lan 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masrafla/ 

Fasıl yekûnu 

21 600 

13 500 

16 500 

270 000 

24 000 
25 000 

49 000 

21 600 

16 000 

20 000 

220 000 

24 000 
25 000 

49 000 

21 600 

16 000 

20 000 

220 000 

24 000 
25 000 

49 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabnl edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 76 067 48 712 48 712 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 40 000 40 000 40 000 

3BES 

Fasıl yekûnu 116 067 88 712 88 712 

457 îç kongreler masrafları 1 5ÛO 1 500 1 500 
458 Sergi masrafları 

10 İştirak edilecek dış sergiler 300 000 200 000 300 000 
20 Ecnebi memleketlerde açılacak 

numune meşherleri 1 1 1 

Fasıl yekûnu 300 001 200 001 300 001 

Dördüncü kısım yekûnu 798 168 631 813 731 813 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 10 000 10 000 10 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1951 - 1954 yılları borçları 
20 1928 - 1950 * » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 

0 Et ve Balık Kurumuna yardım 800 000 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

Altıncı kısmı yekûnu 800 000 0 0 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hüktunetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilem 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

12 000 
3 764 557 
992 000 
798 168 
15 500 
800 000 

/ 
12 000 

7 063 578 
1 168 320 
631 813 
15 500 

0 

12 600 
6 692 388 
1 239 320 
731 813 
15 500 

UMUMÎ YEKÛN 8 382 225 8 891 211 8 691 021 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alet ve malzeme
lerin onarımı 2 000 5 250 5 2Ö0 

II - Satınalma, yapı, tesis re 
sermaye tahsisleri 

Tahlil ve ölçüler lâbcratuvar-
ları için satmalmacak makina 
ve alet ve malzemeler 
Sanat modelleri satın alınması 
ve dağıtılması 
Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 

Yatırımlar yekûnu 

10 000 

600 000 

5 000 000 

5 612 000 

10 000 

300 000 

0 
315 250 

10 000 

600 000 

0 
615 250 





33 - Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti 



Rapor • 
1 . II . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 1956 yılı bütçe tasarısı tarafımdan tetkik edildi. 

Memleket sağlığının mesuliyetini ve içtimai muavenetin vecibelerini üzerine almış bulunan vekâ
let, sıhhat işlerini her sene yeni imkânların yarattığı hamlelerle ifaya çalışırken muavenet vazife
sini bugüne kadar başardığı iddia edilemez. 

Milletlerin ve hükümetlerin çalışmalarının tek gayesi yurtlarında medeni varlıkları çoğal
tarak, refah ve saadeti artırarak mesuliyetlerini taşıdıkları insanları huzur içinde ve tam sıhhatli 
olarak yaşatabilmek içindir. 

Topyekûn milletçe yapılacak millî kalkınma ve hamlelerin; vatan müdafaasının ve nesil beka
sının tek şartı sağlam bir bünyeye sahip insan varlığını icabettirmektedir 

Medeni bir yaşama seviyesine ulaşmış milletlerin sağlık dereceleri şüphesiz ki bizim de gaye olarak 
ulaşmak istediğimiz ilk hedeflerdir. 

Bir kısım hükümetlerin bütçelerinde sağlık hizmetlerine millî müdafaa bütçeleri kadar yer verdi
ğini, bir kısımlarının vatandaş sağlığını bütün .ııalî vecibeleri ile üzerlerine aldığı, diğer bir kısım 
hükümetlerin de çok inkişaf eden sıhhi sigorta sistemleriyle müştereken vazife gördüklerini ve netice 
olarak sağlığa ehemmiyet veren ileri milletlerin pek çoğunda ise sağlık hizmetlerine hükümetlerin 
bütçelerinin asgari % 10 - 20 sini tahsis ettikleri görülür. 

Bizde ise : 

1950 de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine umumi bütçeden 61 259 122, 1956 da ise teklif 
bütçesi 173 193 893 liradır ki 1950 ye nazaran artış % 283 tür. Halbuki umumi bütçemizin içinde 
Sıhhat Vekâletinin aldığı tahsisler 1950 de % 4,1 iken 1956 da ancak 5,3 e yükselebilmiştir. 

Dünya milletleri ile aramızdaki doğum ve ölüm nispetlerini mukayese edersek sağlık bütçesine 
ne kadar ehemmiyet vermeye mecbur olduğumuz kendiliğinden meydana çıkar. 

Doğum - ölüm nispetleri (1954) te veremden ölüm nispetleri : 

Memleket 

Amerika'da 
İngiltere'de 
Almanya'da 
Fransa'da 
İtalya'da 
Yugoslavya'da 
İspanya'da 
Holânda'da 
Kanada'da 
İsviçre'de 
israil'de 
Türkiye'de 

Doğum 
(binde) 

25,0 
15,2 
15,7 
18,8 
17,8 
28,4 
19,9 
21,6 
— 
— 
29,0 
19,2 

ölüm 
(binde) 

9,2 
11,3 
10,4 
12,0 
9,1 

10,8 
9,0 
7,5 

_ 
-._ 

6,7 
143 

0 - 1 yaş 
ölümü 

(yüz 
binde) 

28 
27 
46 
42 
59 
— 
— 
, „ 

36 
30 
40 

100 

Veremden 
ölüm 
(yüz 

binde) 

23,0 
27,5 
39,0 
49,9 
40,0 
— 
— 
—_ 
20,4 
28,7 
15,3 
73,0 
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Veremden Ölüm nispetleri memleketimizde yıldan yıla azalmaktadır. 

Vilâyetler vasatisine göre : 
1950 de yüz bin nüfusta verem ölümü 210,4 
1951 de » » » » 213,7 
1952 de » » » » 195,5 
1953 de » » » » 142,8 
1954 de » » » » 137,9 

Şimdi de Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletini inşaat ve yatak bakımından tetkik edelim: 

1950 den 1955 dâhil inşaat için sağlık bütçesinden 93 113 964 lira tahsisat ayrılmış ve bu para ile 33 
devlet hastanesi ve diğer sıhhi tesisler, 27 verem hastanesi, 6 doğum evi ve 148 sağlık merkezi 
yeniden yapılmıştır. 

Yatak adedine gelince: 1950 1956 

Devlet hastanelerinde 7 329 15 195 
Doğum evlerinde 710 1 701 
Verem hastanelerinde 2 107 7 777 
Sağlık merkezlerinde 220 2 660 

10 366 27 333 artış % 263 tür. 

% 263 gibi bir artışı mevcut imkânlara göre küçümsememek lâzımdır. Bu meyanda belediye
lerin ve diğer resmî teşekküllerin idaresindeki hastanelerde de yatak sayıları bu nispetlere ya
kın artışlar göstermiştir. 

Sağlık işlerinde hükümet emrindeki bu inkişaflara rağmen çok geri kalmış bir mevzuu burada 
açmakta fayda vardır. 

Yabancı memleketlerin (Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan hastaneleri müstesna) eşhasa aidolan 
hususi hastanelerin hemen hiçbir inkişaf göstermemiş olması cidden çok üzücüdür. Hususi sektörün 
her sahada hükümet faaliyetlerini birkaç misli geçtiği bu yıllarda hususi hastanelerin aded ve ya
tak sayısı bakımından çoğalmamış olması Sıhhat Vekâletinin bu' müesseseler üzerindeki alâkasızlığı
nı ve bugünün iktisadi şartlarına uygun çalışma imkânlarını kendilerine bahşetmediği anlaşılmak
tadır. 

Yurdumuzda şu birkaç sene içinde büyük çapta 100 den fazla otel yapıldığı halde hususi şahıs
ların hastane olarak yeni inşaata para yatırmadıkları görülmektedir. 

Mevcutların pek azı bir kenara bırakılırsa ekserisi hâlâ harap veya ahşap eski binalarda çalış
makta oldukları görülür. 

Bugün 4 sınıfta mütalâa edilen hususi hastanelere vekâletin (ikamet, iaşe, basit lâboratuvar mu
ayeneleri dâhil) günlük takdir ettiği ücret birinci sınıftan üçüncü sınıf dâhil 7,5-22 lira arasıdır. 

Lüks veya hususi tâbir edilen banyolu, radyo ve telefonlu, kaloriferli ve antreli tek odaların ise 
gündeliği 22-34 lira arasındadır. 

Bugün yalnız bir gece yatma ücreti, iaşe ve tahlil gibi külfetler hariç, yatılabilecek tek odalı otel-
tellerimizin fiyatı 7,5-50 lira arasındadır. 

Eğer birgün iç ve dış turistler bu hususi hastaneleri aylarca kendi namlarına kapatacak olur
larsa şaşmamak lâzımdır. 

1950 de 28 hususi hastane ve 787 yatak varken 1955 senesinde 38 hususi hastane ve 968 yatak 
vardır. 
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Bu müddet içinde 200 yatağı bulunan 8 hususi hastane kapanmıştır. 6 senedeki inkişaf farkı 

ancak 181 yataktır ki, artış % 22 dir. Halbuki vekâletin yatak adedlerindeki artış% 263 idi. 

Askerî, mülkî ve eşhas elindeki hastane yataklarımızın yekûnu inkişaf etmemiş milletlerdeki 
yekûnun % 50 sine ancak tekabül etmektedir. 

Esas mühim olan nokta ne yeni sağlık tesislerinin düne nazaran birkaç misli inşa artışı ve ne de 
yatak sayılarımızdaki fazlalıktır. Üzerinde durulacak nokta sağlık müesseselerimizi hayatta ve iş
ler durumda tutacak, vatandaş sağlığını koruyacak bulunan sağlık personelinin kemiyet ve key
fiyet bakımından durumudur. 

Vekâlet kadrosundaki 1950 1950 - 1955 sağlık 

Mütehassıs hekim 
Doktorlar 
Kimyagerler 
Eczacılar 
Diş tabipleri 
Sağlık memurları 
Hemşireler 
Ebeler 

personel durumu : 
1950 

1 006 
1 623 

51 
122 
30 

2 753 
584 

l 314 

1955 

1 384 
1 677 
. 23 

61 
39 

2 787 
1 046 
1 500 

Vekâletin 1955 yılındaki personel tahavvülâtı 

1955 yılında 1 892 tabip ve sıhhi personel tâyin edilmiş ve bunlardan muhtelif suretlerle 1 746 ki
şi ayrılmıştır. Müfredatı şöyledir : * 

Tâyin 
edilen Ayrılan 

Doktorlar 
Diş tabipleri 
Eczacılar 
Kimyagerler 
Ebe, hemşire ve hemşire yar
dımcıları 
Köy ebeleri 
Sağlık memurları 
Köy sağlık memurları 
Sıtma savaş memurları ve 
sıtma sağlık koruyucuları 
İdari memurlar 

625 
6 

15 
1 

347 
118 
228 
197 

50 
305 

559 
3 

25 
4 

240 
75 

190 
414 

35 
200 

Yekûn 

1 . I . 1956 tarihinde vazifeli ve münhal durumu 

Merkez teşkilâtında Dr. kaydı bulunan mevkiler 
Müfettişler 
Hudut ve Sahiller Dr. 
Hıfzıssıhha Müessesesi mütehassıs ve muavinler 

1 892 1 745 

Yeniden 
tâyin Ayrılan 

.__. 
«_ l 
..— — 

1 -

Kadro 
sayısı 

44 
47 
24 
33 

Vazifeli 
mevcudu 

42 
28 
22 
33 

Kadro 
münhali 

2 
19 
2 

—. 
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Yeniden Kadro 
tâyin Ayrılan sayısı 

Vazifeli Kadre» 
mevcudu münhali 

Umumi muvazene hastane ve doğumevleri mü
tehassısları 
Belediye hastane ve müesseseleri mütehassıslık
ları 
Sıhhat müdürlükleri ve muavinlikleri 
Hükümet tabiplikleri 
Sağlık memurlukları 
Sıtma savaş başkanları 
Sıtma savaş tabipleri 
Trahom savaş başkanları 
Trahom savaş tabipleri 
Frengi savaş başkanları 
Frengi savaş tabipleri 
Belediye tabipleri 
özel idare tabipleri 
Verem savaş dispanser tabipleri 
Başasistan belediye 
Asistanlar 

11 

17 
12 

1 
22 
15 

ö 
1 
1 

16 

5-

14 

933 

159 
76 

898 
362 

38 
265 

4 
64 
8 

26 
263 

12 
106 

2 
486 

844 

146 
78 

717 
210 
27 

175 
4 

36 
8 

18 
215 

12 
84 
2 

369 

89 

13 
7 

181 
152 

11 
90 

28 

8 
48 

22 

117 

Doktorlar yekûnu 

Okul öğretmenleri ve muavinleri 
Diş tabipleri 
Eczacı (Taşra) 
Eczacı (Merkez) 
Kimyager (Belediye) 
Umumi Muvazene sağlık Me. 
özel idare sağlık Me. 
Belediye sağlık memuru 
Köy sağlık memurları 
Köy sağlık memurları ücretli 
Sıtma savaş sürfe memurları 
Sıtma savaş koruyucuları 
Hastane ve müesseseler : 
Ebe-Hemşire - Laborant 
Belediye ve özel idare ebelikleri 
Köy ebeleri 
Mülki memurlar (Merkez) 
Mülki memurlar (Taşra) 
Hudut ve sahiller memurları 

66 

—-
1 
1 

— 
— 

1 
— 
— 

4 
— 
— 

5 

63 
3 
3 
2 

33 
2 

70 

1 
— 

1 
— 
— 
36 
1. 
1 

22 
— 

1 
2 

L6 
2 
4 
3 

12 
1 

3 850 

134 
47 

129 
2 

29 
1 805 

94 
222 

1 597 
50 

827 
530 

1 563 
566 

1 240 
214 

1 355 
97 

3 061 

120 
39 
61 
2 

21 
1 397 

'55 
202 

l 133 
3 

762 
530 

1 124 
343 

1 139 
176 

1 223 
90 

789 

14 
8 

68 
— 

8 
408 

39 
20 

463 
47 
65 
— 

439 
223 
101 
38 

132 
7 

Umumi yekûn 184 174 14 351 11 481 2 870 

v 
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f" Mevcudu : 3 061 

Doktorlar -j Kadro münhali 789 
[ ( » » % si 20,49) 

[ Mevcudu : 8 420 
Doktor hariç diğer personel -| Kadro münhali 2 081 

[ ( » » % si 19,81) 

[ Mevcudu : 11 481 
Umumi olarak -I Kadro münhali 2 870 

( » » % si 20,00) 

Bu tabloların mütalâasının ifade ettiği mâna gayet açıktır. Vekâlet, sağlık personelini terfih 
edemediğinden aradıkları maddi tatmin imkânlarını kadrolarında bulamıyan personelde vekâlete 
intisaptan çekinmiş, intisabedenler de ayrılma yolunu tutmuşlardır. Bu ayrılışın bilhassa 1955 yı
lında aftan bir tempo ile artışı Sıhhat Vekâletinin başında bulunanları düşündürmesi lâzımgelen bir 
olaydır.' 

Vekâlet kadrolarından ayrılanları iki kısımda mütalâa yerinde olur. Birincisi, memlekette sü
ratli iktisadi kalkınmanın temin ettiği yeni iş ve hizmet sahaları bulmaları, ücretli ve daha yüksek 
kadro farkları ile iktisadi devlet teşekküllerine geçmiş bulunmalarıdır. 

ikincisi, küçümsenmiyecek bir miktarda yabancı memleketlere ihtisas için vâki olan ve devam et
mekte bulunan akındır. Ayrıca bâzı serbest mütehassısların da meslekin kendilerine temin edeceği 
daha müsait maddi imkânları düşünerek kontratlarla yabancı memleketlere gitmeleridir. 

Bugün yalnız Amerika'da ikisi Sıhhat Vekâletinin olmak üzere kontratlarla bağlı 253 doktor 
ihtisas yapmaktadır. 

Buna Amerika dışındaki diğer memleketlere de ihtisas için giden 131 doktoru da ilâve edersek 
netice daha güzel anlaşılır: 

Amerika'da 253, Almanya'da 71, Avusturya'da 12, Fransa'da 37, İngiltere'de 6, İsveç'te 2, İs
viçre'de 3 olmak üzere ceman 384 tabip ihtisas yapmaktadır. 

Yalnız burada yanlış bâzı tefsirlere meydan vermemek için bir noktayı anlatmakta fayda vardır. 
O da her sene Birleşik Amerika'nın muhtacolduğu 10 000 doktorun 6 000 ini kendisi mezun ver
mekte, diğer 4 000 doktoru da diğer milletler doktorlarından kontratla istihdam etmekte oluşudur. 

Amerika Hükümeti ile alâkası oimıyanlar hariç, resmî kontratlarla bağlı olan 83 memleketin bâ
zılarının Amerikan eyaletlerindeki doktor durumu şöyledir: 

Filipin'lerden 
Kanada 'dan 
Meksika 'dan 
Almanya 'dan 
Türkiye 'den 
İtalya 'dan 
Küba'dan 
Çin'den 
Hindistan 'dan 
Yunanistan'dan 
Kore'den 
Japonya'dan 

776 
520 
425 
323 
253 
242 
184 
170 
165 
155 
151 
139 

doktor 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'* 
y> 

T> 

» dır. 

Halbuki memleketimizin Sıhhat Vekâleti kadrolarının % 20 si boştur. Esasen bugünkü kadrolar 
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asgari normlara uymadığı ve ihtiyaca kâfi gelmediği halde bunun da % 20 si muattal kalmakta, ya
ni 5 sıhhi personelin işini 4 sıhhi personel görmektedir. 

Doktordan gayrı eczacı, kimyager, dişçi, sağlık memuru, ebe ve hemşilerin bilhassa ihtiyaçtan 
çok az bulunmaları yeni tedbirlerin alınmasını tacil1 etmektedir. Halen bâzı kazalarımızla tam te
şekküllü nahiyelerimizin pek çoğunda doktorun bulunmaması çok acıdır. 

Bu arada büyük ümitlerle vatanın her köşesine yaymaya karar verdiğimiz sağlık merkezlerinin 
durumuna gelince : « 

1950 de 16 olan sağlık merkezi yeni açılacaklarla beraber 1956 da (241) e yükselmiş buluna
caktır. 

Bir sağlık merkezinin (bulunduğu yerin hükümet tabibi, savaş tabipleri, belediye tabip, ebe ve 
hemşireleri hariç) bulunması lâzımgelen nizami kadrosu şudur: 

Aded 

2 Doktor (veya mütehassıs doktor) 
3 Hemşire - ebe 
1 Sağlık memuru 
1 Memur 
1 Şoför 
1 Aşçı 
5 Hademe ve hastabakıcı 

Olmak üzere (14) kişiden ibarettir. 

Şimdi 1956 da mevcudolacak ((241) sa-ğlık merkezindeki personel durumunu tetkik edelim: 

Hemşire Sağlık 
Doktor ebe memuru 

Bulunması lâzımge
len personel 482 623 241 
Halen mevcut personel 210 185 137 

Açığı 272 438 104 

Görülüyor ki, yalnız (241) sağlık merkezi için dahi daha (272) doktor, (438) hemşire ve (104) 
sağlık memuruna ihtiyaç vardır. Bu neticelerin ifade ettikleri hakikat, yurdumuzda sıhhi tesis
lere geniş imkânlar verir, yatırımlar yaparken bu tesisleri çalıştıracak sıhhi personel için 6 sene
dir esaslı bir hazırlık yapılmadığıdır. 

Bütün bu personel noksanına rağmen sağlık merkezleri inşaatına hızla, ara vermeden devam et
mek lâzımdır. 1956 yılı bütçe tasarısında yeni sağlık merkezleri inşaatına tahsisat konmamıştır. 
Muhterem encümeninizin fasıl ve maddelerin mütalâasında bu cihet üzerinde esaslı bir şekilde du
racağından emin bulunmaktayım. 
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HtfztsMhha enstitülerimizin çalışmaları 

Ankara Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi mesaisi : 

istihsal Sevk İstihsal Yapılan bakteriyolojik, 
edilen edilen edilen Sevk edilen şimik, farmakolojik 

Yılı aşı aşı serum serum tahliller 

1950 12 818 litre 10 274 2 145 litre l* 918 litre 8 938 aded 
1955 21 191 » 17 366 4 219 » 3 238 » 130 065 » 

Yukardaki rakamlara göre bu müessesenin faaliyetinin memleket ölçüsünde ve yabancı memle
ketlerdeki emsalinden (Bâzı imkânlar da göz önünde tutulursa) daha üstün muvaffakiyetle çalı
şıldığı ve üzerine düşen sağlık hizmetlerini yerine getirdiği görülür. 

Bu arada yerli ilâç sanayimizin de son senelerdeki süratli inkişafını ve memleket sağlığına olan 
büyük hizmetlerini şükranla karşılamak lâzımdır. 

Vekâletin, hususi sektörün de kuracağı ilâç. sanayimize en yakın alâkalarım hiçbir zaman 
esirgememesi yerinde bir teminni olur. 

Sıtma Savaş teşkilâtı : 

Memleketimizde sıtma âfetinin çok tahripkâr ve salgın olduğu zamanlarda geniş kadrolarla ku
rulan bu teşkilât hükümetlerin maddi yardımı, mo ısuplarının vazifeşinaslığı, fedakârlıkları ve bilgi
leri sayesinde 5 - 6 seneden beri yurdumuz için iiyük bir tehlike olmaktan çıkmış ve tali bir has
talık haline gelmiş bulunmaktadır-. 

Sıtma Savaş Teşkilâtımızın muvaffakiyetini belirtmek nasıl? vicdani bir borç ise yine birkaç sene
dir seferi kadrodan hazari kadroya inmesi için Meclisimizin bu teşkilât hakkındaki temlennierini 
de hatırlatmak isterim. 

Hastalığın en tehlikeli zamanındaki kadrosu ile bu günkü hemen hemen aynıdır: 

Kadro Vazifeli Münhnl 

Sıtma Savaş Başkanı 
Tabipler 
Sıtma savaş memuru (Sürfeciler dâhil) 
Koruyucu 

Bütçe tahsislerine gelince : 
Memur kadroları karşılığı 
Sıtma ile savaş harcırahı 
Taşıt" masrafı 
Sıtma ile savaş umumi masrafları 
Yedek parça mubayaası" için 

38 
265 
827 
530 

27 11 
175 90 
762 65 
530 

4 910 814 
500 000 
105 000 

5 600 000 
25 850 

Her sene sarf edilen paradır, 11 140 664 
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Geçen yıllarda Büyük Millet Meclisinin gösterdiği temenniye uyularak bu teşkilâtın mevcut di

ğer vekâlet sağlık teşkilâtı ile tevhidi ve bir elden idaresi yoluna gidilmiş ve bu şekilde karar alı
narak tatbikatına geçilmiştir. Bir seneden az bir zaman süren tevhid sisteminde sağlık müdürleri 
ile müştereken çalışacak olan sıtma savaş başkanları ve sağlık merkezlerinde çalışacak sıtma* ta
bipleri maalesef salâhiyet, kıdem farkları ve vazifelerin ifasında ihtilâfa düşmüşlerdir. 

Bir taraftan sağlık personeli tabloları bize 5 kişinin işini 4 kişinin gördüğünü, sağlık merkez
lerimizde ise durumun daha feci olduğunu gösterirken sıtma teşkilâtında çalışan personelin se
nenin 4 - 5 ayında boş oturmaları üzerinde durulması icabeden mühim bir hâdisedir. 

Daha evvelki senelerde ifade edildiği gibi Eskişehir'de yapılan tevhid denemesinde bu yolda
ki faaliyetlerin iyi neticeler verdiği belirtilmiş, daha geniş bir sahaya teşmilinin faydalı olacağı 
mülâhaza edilmiştir. 

Bu düşünce ile yapılan tevhitten senesini doldurmıyan kısa bir zamanda henüz müspet veya 
menfi bir netice alınmadan vazgeçilmesi sebebi bir türlü anlaşılamamaktadır. 

Hulâsa, sıtma mücadelesi işinin esaslı bir şekilde ele alınarak resmî ve hususi bütün teşekkülle
rin müşterek gayretleri ile müspet bir neticeye ulaştırılması şarttır. Gelecek bütçelerde vekâletin 
böyle bir hazırlıkla gelmesi temenni olunurken bu seneki bütçede de sıtma savaşına ait münhal 
kadroların kaldırılması kanaatimizce hazari kadroya ircaınm ilk icraatı olmuş olur. 

Sıtmanın kökünden kazınması için Birleşmiş Milletlerden gelen eksperlerle anlaşmaya varıldı
ğı ifade edilmiş ise de bunun zamanı ve tatbik şekli henüz kararlaştırılmamıştır. Yine bu meyan-
da aynı meclis müzakerelerinde vâki temennilerden vekâlet istifade edememiş görülmektedir. 

Vilâyetlerdeki Sıhhat Vekâletine bağlı bilûmum tesisler müdürlük, reislik idarelerinden ayrı 
ayrı ve bâzan âdeta birbirinden habersiz çalışan sıhhi tesisler halindedirler. Hizmetlerin parçalan
ması, elemanların dağılması, masrafların inmesi bakımından mahzurlu olan böyle idare şekline bir 
son vermek ve süratle tevhide gitmek lâzımdır. Bu mevzuun dışında memleketin askerî ve sivil bü
tün sağlık müesseselerinin bir elden idaresi şekline kavuştuğumuz gün millî sağlık dâvasını daha 
sağlam temellerde ve daha kısa zamanda halletmiş oluruz. 

Diğer mücadeleler : 

Emrazı sâriye, Trahom, Frengi ve B C. G. faaliyeti ile verem mücadele dispanserleri mesaisinin 
1951 ve 1955 mukayeseli tabloları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Frengi 

1. Teşkilât 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
X955 

Şubeler 
sayısı 

25 
25 
26 
25 
25 

Sabit istasyon 
sayısı -

68 
68 
71 
60 

121 

Muvakkat istasyon 
sayısı 

61 
71 
78 
98 

164 

Deri Te. Dis. 
sayısı 

2 
2 
5 
7 
8 
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2. Yurdun umumi frengili durumu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 .(*) 

Yılbaşında 
mevcut 

104 491 
90 396 
76 648 
72 307 
67 544 

Yeni 
kaydedilenler 

B) 

9 415 
7 752 
9 293 
9 243 
5 336 

T.rahom 

Tedaviden 
çıkanlar 

23 510 
21 500 
13 634 
14 006 
9 881 

Tedavide 
kalanlar 

90 396 
76 648 
72 307 
67 544 
62 999 

Trahom mücadele faaliyeti : 

Yatırılan 

Sene 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (•) 

Dispanser 
sayısı 

40 
40 
47 
50 
50 

Köy 
evi 

tedavi 
sayısı 

120 
200 
232 
219 
225 

Muayene 
sayısı 

95 295 
106 508 
115 683 
116 252 
102 454 

Trahomlu 
sayısı 

35 711 
39 685 
38 871 
36 450 
26 279 

Hasta 
sayısı 

3 718 
3 665 
4 068 
4 050 
3 050 

Ameliyat 
sayısı 

8 516 
7 947 
7 660 
6 535 
6 364 

C) Verem 

1. Verem mücadele dispanserleri mesaisi : 

Sene 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (•) 

2. B. C. 

Dispanser 
sayısı 

11 
22 
39 
43 
43 

G-. Tatbikatı : 

Sene 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Muayene 
edilen 

86 070 
98 280 
108 784 
143 252 
172 292 

Yapılan 
tüberkülin 

427 836 
496 362 

2 163 479 
2 618 404 
3 485 879 (*) 

Bulunan 
veremli 

5 181 
6 037 
6 162 
10 719 
11 579 

Kontrol 
edilen 

393 287 
452 049 

1 928 564 
2 350 572 
3 212 366 

Lâboratuvar 
muayenesi 

16 313 
19 147 
23 157 
26 865 
28 803 

Yapılan 
B. C. G. 

165 102 
194 833 
904 445 
963 473 

1 424 207 

Röntgen 
muayenesi 

66 735 
65 682 
80 803 
123 170 
104 615 

(*) 11 ayhkür. 
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Yukardaki tetkiklerinden anlaşılacağı üzere mücadele artan bir hızla devam etmektedir. Fennin 

yem bulduğu daha müessir ilâçlarla yakın bir zamanda bu hastalık musaplarında büyük bir eksilme 
müşahede etmemiz imkân dâhiline girmiştir. 

Vekâletin içtimai muavenet kısmı bugün çok az imkânlara malik olarak işlemektedir. Bir fasıl
da görülen (çok çocuklu analara yardım) işi de günün şartlarına uymıyan fantazi rakamlar ifa
de etmektedir. 

Bununla beraber 30 ar liradan birikmiş ve vekâletçe tediyesi bütçeye konmuş miktarın mü
sait bir malî yılda toptan tesviyesi muvafık olur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti hizmetlerinin memleketin geleceği bakımından daha iyi iş-
liyebilmesi için temennilerimiz : 

1. Tıp Fakültesi ve meslek okullarına rağbeti çoğaltacak tedbirleri almak, 

2. Bu fakülte veya okullarda vekâlet hesabına mecburi hizmetli (burslu) talebe adedini - her 
seneki topyekûn ayrılmaları da hesaba katılarak - memleketin tam ihtiyacına göre tesbit etmek, 

3. Vekâlet kadrolarında yer alacak sıhhi personel için tatminkâr bir barem hazırlamak (Perso
nel Kanununda), 

4. Pratisyenlerin yurt içindeki ihtisaslarını kolaylaştırmak, ihtisas için asistanlığa gelecekle
rin aldıkları müktesep maaşlariyle vazife yapmalarına ve ihtisasları bitince de bu müddetin ter-
filerine ilâve edilerek gereken kanuni müeyyideleri hazırlamak (Askeriyede rütbe maaşiyle ihti
sasa gelirler.) 

5. Yurdun her tarafına sağlık personeli göndermek için sağlık merkezlerinde olduğu gibi loj
manlar tesis etmek, 

6. Vekâlet hizmetindeki sağlık personelinin muayenehane açmakta ihtiyari bırakacak maaşları 
nispetinde tazminat cihetine gitmek, 

7. Vatandaşı her vekâlet hastanesinde asgari bir ücret ödemeye alıştırmak ve bu toplanan para
lardan % bir miktarını pirim olarak vazife gören sağlık personeline vermek veya tevzi etmek, 

8. Bâzı yurt bölgeleri için muvakkat da olsa mukaveleli olarak sağlık personeli çalıştıracak sis
teme gitmek, 

9. Dış memleketlere ihtisas için gideceklere katî bir ilmî zaruret olmadıkça müsaade etmemek 
kanuni tedbirlerini almak, 

10. Diğer vekâletler veya devlet teşekkülleriyle ücret sisteminde hizmet veren resmî ve hususi 
müesseselerde sağlık personeli maaş veya ücretlerini hizmet yıllarına göre bir seviyede tutmak (Ve
kâlet kadrolarının boşalmaması bakımından şarttır.) 

11. Sağlık merkezleri dışında yurt içinde vilâyet taksimatına göre (30 - 200) yataklı hastane
ler yerine asgari (1 000) er yataklı (Bölge hastaneleri) kurmak, 

12. Yurdun yoldan mahrum ve sıhhi merkezlere uzak bölgelerine lojmanlı sağlık merkezi inşa
atına ara vermeden devam etmek, 

13. Vekâlet emrindeki tamire muhtaç hastanelerle bilhassa özel idarelerden devir alman hasta
nelerin tamirine daha büyük masraflar açmadan imkân sağlamak, 

14. Kan Bankasını mer'i kanuna göre işler bir hale etirmek, 

15. Yerli ilâç sanayii ile eşhasa ait hastanelerin inkişaflarına yardım etmek, 

16. içtimai muaveneti bugünkü icaplarına göre tanzim etmek ve çok çocuklu analara verilen 30 
lirayı tasfiye ederek yeni bir §ekü bulmak. 
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Bütçe tasarısının fasıl ve maddeleri üzerindeki görüşlerimize gelince : 

Bütçenin muhtelif fasıllarında aşağıdaki tenzillerin ve ilâvelerin yapılması mümkün görülmek
tedir. 

p . M. Tahsisatın nev'i Miktarı 

202 11 Merkez himetliler ücretinden 75 liradan yukarı olanların bir derece fark 
yükselmesinden yapılan tenzil 131 575 
(Bütçede yeniden bir şoför ve sinema oparatörü kadrosu (11 844) lira, 5 
aded 125 liralık daktilo kadrosu çıkarılarak yerine 250 liralık 5 daktilo kad
rosu (10 575) lira, ilâve edilmiştir.) 

202 12 Vilâyetler hizmetliler ücretinden 75 liradan yukarı bir derece fark yüksel
mesinden yapılan tenzil 2 345 598 

202 12 Hemşire yardımcısı namzedi hasta ve çocuk bakıcı 150 kadro karşılığına ta
rafımızdan 550 aded yeni kadro verilmesi personel artırmak bakımından uy
gun görüldüğünden ilâvesi lâzımgelen (330 000) 
Bu teşeküllerden başka aynı maddede yeni ve hükümetin kabul ettiği kadro 
tekliflerinin tarafımızdan incelenmesi neticesi aşağıdaki bâzı tasarrufların 
mümkün olabileceği görülmüştür. 
Yeni kadro teklifleri : 
Yeniden tesis olunacak 60 sağlık merkezi personelinden tenzil 33 000 
6266 sayılı Kanunla tesis olunan Kan Bankasına ait personelden tenzil 27 000 
Ankara ve Konya'da yeniden tesis olunacak Ebe - Laborant okulları perso
nelinden tenzil 28 800 
Dünya Sağlık Teşkilâtından istenilen (15) vasıtaya ait personelden tenzil 22 500 
Yeniden açılacak Köy Ebe Okulu personelinden tenzil 7 500 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 339 725 
lira teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran fark, yeni teklif edilen 6 kad
rodan ileri geliyor. Bir aded, motorlu vasıtaların tamir ve revizyonunu ya
pacak 875 lira ücretli teknisiyen kabule şayan görüldüğü, diğer 5 istek uy
gun görülmemiştir. 
Geçen sene bütçesine nazaran ilâvesi istenen 96 125 liradan 875 liralık tek
nisiyen maaşının tutarı olan 14 805 lira çıkarılmak suretiyle fasıl yekû
nundan tenzil edilecek 81 220 

209 Emekli keseneği merkez ve vilâyetler hizmetlileri ücretinden yapılan ten

zilâta muvazi olarak bu tertipten tenzili icabeden 95 000 

301 50 Aydınlatmadan tenzil 2 000 

307 30 Müfettişler harcırahı; işin ehemmiyetine binaen ilâvesi lâzımgelen (35 000) 
307 92 6255 sayılı Harcırah Kanununun 49 rıcu maddesi gereğince verilecek taz

minat Mevcut münhaller ve bir sene evvelki verilecek sarfiyat göz önünde 
tutularak 3 500 000 lira olan madde yekûnundan 200 000 lira tenzil 200 000 

309 45 120 000 lira olan teklifin sıtma ile savaş, taşıt masrafları vilâyetler hiz
metlileri ücreti tertibinden kaldırılan 15 şoför tahsisatına uygun olarak 
tenzili lâzımgelen 15 00Q 

403 Temsil masrafları 10 000 liradan 12 0CÖ liraya çıkarılmıştır. Fazla görülen 
ilâvenin tenzili 
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F. 11 Tahsisatın nev i Miktarı 

405 — 1262 sayılı Kanunun 10 neu maddesi mucibince piyasadan satınalmacak 
yerli ve yabancı müstahzarların ilâç bedeli karşılığından 5 000 

416 30 Hıfzıssıhha Okulu 50 000 lira olan umumi masrafından tenzil 25 000 

426 Veremle savaş umumi masrafları 2 800 000 lira teklif edilmiştir, işin ehem
miyetine binaen ilâve edilen 200 000 

427 60 Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve malzemeleri bölümüne işin 
ehemmiyetine binaen ilâvesi lâzımgelen 93 000 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Ve
kâletin okuttuğu 600 burslu talebeye ilâveten daha 600 talebe için ilâvesi 
gereken 930 000 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırahlariyle başka her çeşit masrafları madde yekûnu 19 000 liradır. 
Numune Hastanesinde pataloji lâboratuvarmda kanser üzerinde çalıştırıla
cak bir doktor ve bir hemşirenin bu sahada tekemmül ettirilmek üzere 
Amerika ve İngiltere'deki kanser müesseselerine gönderilmesi için 16 600 
liraya ihtiyaç vardır. 16 600 

604 Kan Bankası mütedavil sermayesine yardım faslı yekûnu 200 000 liradır. 
Tesisin mütedavil sermayeli olarak işliyebilmesi için asgari 200 000 liranın 
ilâvesine zaruret vardır. 200 000 

7Ö1 Yatırımlar faslında yapı onarımı ve küçük yapılar ki buraya bilûmum hasta
ne tamirleri girmektedir. Bu fasla 1 000 000 lira konulmuştur. Keşfi yapıl
mak suretiyle tesbit edilen ihtiyaç miktarı 3 932 730 liradır. Bu fasla asgari 
1 000 000 lira daha ilâvesiyle faslın 2 000 000 lira olarak kabulü yerinde 
olur. . 1 000 000 

Taşıt : 

Vekâletin ihtiyacı için bu sene motorlu vasıta alınmak üzere hiçbir tahsisatın konmadığı nazarı 
dikkatimizi çekmiştir. Yalnız 241 sağlık merkezinden 122 sini vasıtaya malik olmadığını muhte
rem arkadaşlarıma, arz etmek isterim. 

înşaat : 

Esas mühim olan sağlık merkezleri inşaatılır. Halbuki sağlık merkezlerine tahsisat konmamıştır. 
Nafıa bütçesinde ise umumi inşaat için 6 000 0<X) lira 5368 sayılı Verem Savaşı Kanununa göre 
1 500 000 lira tahsisat konmuştur. Bu konan paralar ikmali inşaat içindir. 

10 yataklı ve lojmanlı bir sağlık merkezi Nafıanın bu seneki ihalelerine göre ortalama 
(270 000) liraya mal olmaktadır. Memleketin bilhassa mahrumiyet bölgelerini ve sağlık müessese
lerine uzak kazaların büyük bir sıhhi ihtiyacını karplıyan bu tesisleri bir an evvel yapmakta zaruret 
vardır. Bu sene başlıyacak inşaatın da ancak 1957 yılı sonunda hizmete açılabileceği hesabedilirse 
konacak tahsisatın bu seneki bütçede yer alması ve gelecek senelere s^ri taahhütler ile ikmalinde isa
bet vardr. , 

Bu sene 241 sağlık merkezine malik olacağımıza göre daha geride 253 kazamıza sağlık merkezi ya
pılması icabetmektedir. Bu sene asgari kabul buyuracağınız (5 - 6) milyon lira tahsisatla (7,5 - 9) 
milyonluk taahhüde girmek kabil olacak ve (50 • 60) sağlık merkezinin yeniden inşası mümkün bu* 
lvıataktır. 



• Bütün bütçenin tetkikinde umumi tasarruflar yekûnu 3 021 193 lira olup tarafımızdan teklif 
edilen ilâveler yekûnu ise 2 904 600 liradır ki geriye daha 116 593 lira tasarrufumuz baki kalmak
tadır. Bununla da - kabul buyuracağınız yeni tahsisat ilâvesiyle - sağlık merkezlerinin mühim bir 
ihtiyacı olan taşıt vasıtalarının alınmasına müsaadelerinizi rica ederken yine tarafımdan tetkiki ya
pılan Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü bütçesinin mevcut teklifleriyle kabulünün uy
gun olacağını mütalâa eder, Sıhhat Vekâleti bütçe tasarısındaki fasıl ve maddelerde yapılan ten
zillerin ve ilâvelerin yüksek encümenimizce kabul Duyurulacağından emin bulunduğumu saygıla
rımla arz ederim. 

Tekirdağ Mebusu 
Dr. Zeki Eratamım 
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W. M. Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 2 620 500 2 996 500 2 996 500 
12 Vilâyetler memurları maaşı 42 389 050 46 245 000 45 972 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 875 1 875 1 875 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı » 12 500 12 500 12 500 
Fasıl yekûnu 45 023 925 49 255 875 48 982 875 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 709 125 967 000 835 425 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 16 395 125 25 777 620 23 313 223 
13 Stajyer köy sağlık memurları 

ücreti 78 750 9 000 9 000 

Fasü yekûnu 17 183 000 26 753 620 24 157 648 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 243 600 339 725 258 500 

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 
60 000 

1 270 000 

65 000 

1 400 000 

65 000 

1400 000 
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F. M. ^Tahsisatın nev'i 

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 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 000 

200 000 

4 000 

30 000 
50 000 

1956 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

230 000 

4 000 

30 000 
55 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

7 000 

230 000 

4 000 

30 000 
55 000 

Fasıl yekûnu 1620 000 1791000 1791000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 4 500 4 500 4 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler , 2 684 500 3 110 000 3 000 000 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
217 Ek görev tazminatı 532 110 497 000 497 0C0 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

67 293 735 

6 000 
6 000 
8 000 

13 000 
8 000 

20 000 

81 753 820 

6 000 
6 000 
8 000 

15 000 
10 000 
22 500 

78 693 623 

6 000 
6 000 
8 000 

15 000 
10 €00 
22 500 

Fasıl yekûnu 61 000 67 500 67 500 
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M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

42 000 
30 000 
50 000 
30 000 
25 000 
80 000 

257 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

42 000 
30 000 
50 000 
35 000 
25 000 
80 000 

262 000 

Encümene* 
kabul edilen 

Lira 

42 000 
30 000 
50 000 
35 000 
25 000 
80 000 

262 000 

11 

12 

21 
22 

11 
12 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telflcraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

35 000 

75 000 

170 000 
30 000 
25 000 

300 000 

2 000 
275 000 

277 000 

35 000 

100 000 

215 000 
42 000 
40 000 

397 000 

2 000 
275 000 

277 000 

35 000 

100 000 

215 000 
42 000 
40 000 

397 000 

2 000 
275 000 

277 000 

Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş muvakkat vazife harcı
rahı 

23 Trahomla savaş muvakkat va
zife harcırahı 

24 Zührevi hastalıklarla savaş 
muvakkat vazife harcırahı 

25 Sıtma ile savaş muvakkat har
cırahı 

13 600 15 000 15 000 

400 000 
80 000 

350 000 

70 000 

85*000 

600 000 

450 000 
120 000 

350 000 

85 000 

85 000 

500 000 

450 000 
120 000 

350 000 

85 000 

85 000 

500 000 
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F. M. 

308 

309 

Tahsisatın nev'i 

26 Veremle savaş muvakkat har
cırahı 

30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ana ve çocuk sağlığı muvak

kat harcırahı 
60 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

0 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
satmalınacak vasıta avansı 
karşılığı 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

570 000 
165 000 
20 000 

0 

200 000 

3 300 ooo 

150 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 

50 000 

0 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

1 500 
45 000 

2 500 
50 000 

46 500 52 500 

Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 
21 Merkez taşıtları işletme man-

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar

la savaş taşıt masrafları 
43 Trahomla savaş taşıt masraf-^f 

lan 
44 Zührevi hastalıklarla savaş ta

şıt masrafları 
45 Sıtma ile savaş taşıt masrafları 

750 000 750 000 
165 000 200 000 
20 000 20 000 

40 000 

50 000 

3 500 000 3 300 000 

O 

Fasıl yekûnu 5 990 000 6 115 OOO 5 950 000 

2 500 
50 000 

52 500 

2 000 

2 000 

1 000 

400 
100 000 

50 000 

20 000 
:̂ oo ooo 

2 000 

2 000 

1 000 

400 
240 000 

50 000 

20 000 
120 000 

2 000 

2 000 

1 000 

400 
240 000 

50 000 

20 000 
105 000 
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P. M. 

46 
47 

48 

49 

50 

Tahsisatın nev'i 

Veremle savaş taşıt masrafları 
Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Kurumlan taşıt 
masrafları 
Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi taşıt masrafları 
Ana ve çocuk sağlığı taşıt mas
rafları 
Sağlık propagandası taşıt mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

190 000 

280 000 

4 000 

0 

0 

949 400 

7 929 500 
n.- ' - , i 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

210 000 

375 000 

4 000 

5 000 

6 000 

1 035 400 

8 256 400 
1" r'T. ' — — = 8 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

210 000 

375 000 

4 000 

5 000 

6 000 

1 020 400 

8 076 400 
1 . - » . , . M. — 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 
405 

408 

415 

416 

10 

20 

10 
20 
30 

Temsil masrafları 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik masrafları 
Huzur ücretleri 
Yüksek Sağlık Şûrası azaları 
huzur ücreti 
Kodeks Komisyonu azaları hu
zur ücreti 

Fasıl yekûnu 

Sağlık müzeleri umumi mas
rafları 
Okullar, kurumlar umumi mas
rafları 
Sağlık memurları okulları 
Yatılı Ebe Yurdu 
Hıfzıssıhha Okulu 

Fasıl yekûnu 

10 000 

10 000 

14 000 

11 250 

25 250 

20 000 

284 000 
148 500 
50 000 

482 500 

12 000 

10 000 

14 000 

11 250 

25 250 

20 000 

425 000 
169 000 
50 000 

644 000 

10 000 

5 000 

14 000 

11 250 

25 250 

20 000 

425 000 
169 000 
25 000 

619 000 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş umumi masrafları 1 250 000 1 250 GÜO 1 250 000 

423 Trahomla savaş umumi mas
raflar 650 000 650 000 650 000 

424 Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masrafları 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 3 000 000 

427 Hastaneler, Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Kurumları umumi 
masrafları 

10 Devlet hastaneleri 
20 Muayene ve tedavi evleri 
30 Kuduz tedavi müesseseleri 
40 Sağlık merkezleri 
50 Doğum ve çocuk bakımevleri 
60 Hükümet tabipleri için alına

cak tıp aletleri ve malzemeleri 
70 Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 

umumi masrafları 

428 T. C„ Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi umumi 
masrafları 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak masraflar 400 000 400 000 400 000 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 100 000 100 000 100 000 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 930 000 930 000 930 ÖÖ0 

35 554 000 
190 000 
100 000 

4 403 000 
1 996 800 

57 000 

75 000 

42 375 800 

900 000 

39 902 
190 
125 

520 
OCO 
000 

6 550 070 
2 530 187 

57 000 

125 000 

49 479 777 

1 000 000 

39 902 520 
190 000 
125 000 

6 550 070 
2 530 187 

150 000 

125 000 

49 572 777 

1 000 000 
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451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1955 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

'v-_-
10 000 
44 000 

54 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
44 000 

54 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
44 000 

54 C00 

452 

453 

457 

476 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masraf lan 19 000 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 14 700 

Fasıl yekûnu 33 700 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 315 800 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 20 000 

19 000 

14 700 

33 700 

539 000 

20 000 

35 600 

14 700 

50 3C0 

539 000 

20 000 

501 

Fasıl yekûnu 

Konçre masrafları 
Millî Türk Tıp kongresi 
îç kongreler 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

335 800 

0 
10 000 

10 000 

111 000 

56 548 050 

17 000 

559 000 

10 000 
10 000 

20 000 

175 000 

64 212 727 

17 000 

559 000 

10 000 
10 000 

20 000 

175 000 

64 490 327 

17 000 
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F. M. 

502 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Eski yıllar borçları 
1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1955 
Y 1 1 1 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 

602 

603 
604 

Readaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme masrafları 
Yalova kaplıcaları işletme ida
resine yardım 
özel kurum ve derneklere 
Kan Bankası mütedavil ser-

525 000 

0 
15 000 

525 000 

132 000 
15 000 

525 000 

132 000 
15 000 

mayesine yardım 100 000 200 000 400 000 
605 Türkiye'de toplanacak 4 ncü 

Romatizma Kongresi masraf
ları için Türkiye Romatizma 
Araştırma ve Savaş Derneği
ne yardım 0 15 000 15 000 

Altıncı kısmı, vekûrnı 640 000 887 000 1 087 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
ikinci kısım yekûnu 67 293 735 81 753 820 78 693 623 
Üçüncü kısım yekûnu 7 929 500 8 256 400 8 076 400 
Dördüncü kısım yekûnu 56 548 050 64 212 727 64 490 327 
Beşinci kısım yekûnu 22 500 22 500 22 500 
Altıncı kısım yekûnu 640 000 887 OOfr 1 087 000 

UMUMÎ YEKÛN 132 445 785 155 144 447 152 381 850 
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F. 

701 
752 

M. 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Motorlu taşıtlar için satmalı -
nacak yedek parça bedeli 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş 
Trahomla savaş 
Zührevi hastalıklarla savaş 
Sıtma ile savaş 
Veremle savaş 
Hastaneler, sıhhat ve içtimai 
muavenet kurumları 

1955 
Y ı l ı 

tahsisat: 
Lira 

l 

400 000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1956 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 000 

60 000 
30 000 
5 500 

25 850 
90 000 

125 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 000 

60 000 
30 000 
5 500 

25 850 
90 000 

125 000 

Fasıl yekûnu 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

761 5970 ve 6447 sayılı kanunlar 
gereğince Kızılay hastanesi 
tahsis ve malime bedeli 

Yatırımlar yekûnu 

0 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bütçesine) 

O Sıhhat ve îçtimai Muavenet 
Vekâleti (Nafıa Bütçesine) 

0 5368 sayılı Verem Savaş Ka
nunu gereğince vücuda getiri
lecek yapı ve tesis işleri her 
türlü masrafları (Nafıa Büt
çesine) 

0 336 350 

713 096 713 096 

2 300 000 1 500 000 

336 350 

713 096 

1 113 096 

185 000 

16 420 000 

2 049 446 

0 

6 000 000 

3 049 446 

0 

0 

O 

UMUMÎ YEKÛN 18 720 000 7 500 000 

Fasıl yekûnu 20 018 096 9 549 446 





34 - Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti 



Rapor 
2.11.1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 1956 mali yılı bütçesini tetkik ettik. 

İBıı bütçe, 1955 malî yılı bütçesine nazaran 6 701 802 lira fazlasiyle 38 194 985 lira olup bu 
miktara, yapı işleri ve esaslı tamirler için Nafıa Vekâleti bütçesine konulması derpiş edilen 
1 286 000 Ura da dâhildir. 

Teklif edilen 38 194 985 liralık bütçenin 11 719 255 lirası Vekâlete, 26 475 730 lirası da Güm
rük Muhafaza Umum Kumandanlığına aittir. 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kadrosunu takviye maksadiyle bu sene de 64 subay, 12 
astsubay, 48 çavuş, 62 onbaşı, 1042 er kadrosu ilâve edilmiş; ayrıca (L) cetvelinden 15 lira maaşlı 
199 aded muhafaza memuru ile 15 lira maaşlı 2G muamele memura kadrosu alınmış ve 40 lira ma
aşlı 2 muamele memuru kadrosu da ilâve olunmuştur. 

Ayrıca gümrük teşkilâtına ve Muhafaza Kumandanlığına ilâve edilen ve (D) cetvelinde gös
terilen kadrolar hakkında kendi tertiplerinde malûmat arz edilmiştir. 

Tahsisat fazlalıkları: 

Bütçe lâyihasının muhtelif tertiplerinde gösterilen mucip sebeplere istinaden, bâzı fasıllara, ge
çen seneye nazaran fazla tahsisat konulmuştur. Bunlardan bir kısmı hakkında burada izahat vermeyi 
faydalı gördük : 

201 - 11 — Gümrük merkez memurları maaşı tertibindeki 161 344 lira fazlalık bu yıl memur
lara 3 maaştan başka verilmesi düşünülen 2 aylık nispetindeki tahsisattandır. Buradaki hakiki faz
lalık 195 520 liradır. Fakat kadrolarda vukubulacak münhaller karşılığı nazara alınarak 34 226 
lira noksan gösterilmiştir. 

201 - 12 — Gümrük vilâyetler memurları maaşında görülen 745 532 lira fazlalık iki maaş nis
petindeki ilâve tahsisattandır. 

201 - 13 — Muhafaza merkez subay, memur ve eratı maaşı tertibindeki 156 442 lira fazlalık, bu 
tertibe ilâve edilen 6 binbaşı ve 1 kıdemli üsteğmen kadrolarından; fazla verilecek maaş tahsisa
tından ve üst dereceye terfi edeceklerin terfi farklarmdandır. 

201 - 14 — Muhafaza vilâyetler subay, memur ve eratı maaşı tertibindeki 1 817 590 lira fazla
lık, bu sene kadroya ilâve edilecek olan 5 yarbay, 2 binbaşı, 28 yüzbaşı, 22 kıdemli üsteğmen, 12 as-
subay, 1152 er ile ihdas edilen 40 lira maaşlı iki muamele memuru ve (L) cetvelinden fiilî kadroya 
alman 15 er lira maaşlı 199 muhafaza memuru ile 26 muamele memurunun maaşlarından ve ayrı
ca memurlara verilecek fazla tahsisatlardan mütevellittir. 

202 - 11 — Gümrük merkez hizmetlileri ücreti maddesinde yalnız 75 liralık 8 hademenin üc
retleri 100 lira olarak teklif edilmiş, (D) cetvelinde olup vekâletçe birer derece zam yapıldığı anla
şılan fazla tahsisatlar, Yüksek Encümenin prensip kararma istinaden bütçeden çıkarılmıştır. Bu 
suretle bu madde (110 500) lira olarak tesbit olunmuştur. 

$02 - 13 — Gümrük vilâyetler hikmetleri ücreti maddesinde 75 liralık 56 hademenin ücretleri 
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100 er lira olarak teklif edilmiştir. Bu madde ile alâkalı (D) cetvelindeki 29 müstahdem ücretleri
ne yapılan zamlar çıkarılmıştır. 

Tıbıl Gümrük binası için vekâletçe (D) cetveline ilâvesi teklif edilen 350 liralık 1 makinist 
kadrosu münasip görülmüştür. 

Mersin, Yayladağı, Tıbıl ve Cilvegözü gümrükleri için yine vekâletçe (D) cetveline ilâvesi tek
lif olunan 125 liralık 5 hademe yerine 100 liralık 5 hademe kadrosu takdire arz edilmiştir. Bu su
retle bu madde fazla tahsisatlarla birlikte (195 500) lira olarak tesbit olunmuştur. 

202 - 13 — Muhafaza merkez hizmetlileri ücreti maddesinde, bu tertiple alâkalı olup (D) cet
velinde gösterilen müstahdemlerin birer derecelik zamları çıkarılmıştır. 

Bu tertibe vekâletin teklifi veçhile 400 liralık 1 ve 350 liralık 3 telsiz muhabere memuru kadro
larının ilâvesi muvafık mütalâa edilmiştir. 

Bu suretle bu madde, fazla tahsisatlarla birlikte (48 450) lira olarak tesbit olunmuştur. 

202 - 14. — Muhafaza vilâyetler hizmetlileri ücreti maddesinde, 75 liralık 13 hademe ücreti 
100 er liraya çıkarılmıştır. 

(D) cetveline 400 liralık 3, 300 liralık 3, 250 liralık 5 makinist; 400 liralık 6, 350 liralık 29, 300 
liralık 8 telsiz muhabere memuru; 475 liralık 3, 400 liralık 3, 350 liralık 3, 200 liralık gemi adamı; 
300 liralık 3, 250 liralık 1 usta ve 100 liralık 4 hademe kadrosu ilâve edilmiştir. 

(D) cetvelinde diğer müstahdem ücretlerine yapılan birer derece zamlar bütçeden çıkarılmış
tır. 

Bu suretle ve fazla tahsisatlarla birlikte bu madde (1 081 625) lira olarak tesbit edilmiştir. 

212 nci fasıldaki (69 600) lira fazlalık (L) cetvelinden fiilî kadroya ilâve edilen memurlara ay
da verilecek 25 lira tayın bedelinden mütevellittir. 

307 - 12. — Muhafaza daimî vazife harcırahı maddesindeki (55 000) lira fazlalık, (L) cetvelin
den fiiliye alman memurların, Cenuba nakledilen alayın yerine İzmir'e ikameleri için verilecek har
cırahla yaş haddine tâbi tutulacak 150 memurun harcırahlarına karşılık tutulmasmdandır. 

307 - 92. — 245 numaralı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat 
maddesindeki (60 000) lira fazlalık, geçen yıl 68 aded olan atlı memur kadrosunun 102 fazlasiyle 
170 e çıkarılmasmdandır. 

309 - 33. — Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli mad
desindeki (697 500) lira fazlalık Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ekserisi büyük tip 47 kara 
vasıtasının işletme masrafiyle kaçakçılıkla mücadelede vasıtaların % 100 nispetinde artan seyrin
den mütevellittir. 

309 - 34 — Tertibindeki (400 000) lira fazlalık, aynı sebeplerdendir. 

409 - 10 — Tayinat maddesindeki (650 000) lira fazlalık, şöyle izah edilmektedir : 

1. Kadroya 1 152 erle miktarları yukarda arz edilen subay ve astsubaylar ilâve edilmiştir, 

2. Bir erin yıllık istihkakı 371,27 liradan 384 liraya çıkmıştır. Fark : 12,73 liradır, 

3. Koyun eti fiyat farkı 105,25 liradan 106,27 liraya yükselmiştir. Fark : 1,02 liradır, 

409 - 20 — Yem maddesinde (138 000) lira fazlalık vardır. 

Sebebi : 

1. Hayvan mevcudu 368 baştan 487 başa çıkmıştır. Fark : 119 baştır. 

2. Günlük hayvan istihkakı 178 kuruştan 203,38 kuruşa yükselmiştir. Fark : 25,08 kuruştur. 



— 360 — 
409 - 30 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma maddesinde (180 000) lira fazlalık vardır. 

Sebebi : 

1. 8 339 kişiden ibaret er, subay, astsubay ve sivil mevcudunun beheri için günde 800 gramdan 
yemek pişirme, hamam, çamaşır odunu istihkakı, 

2. 5605 numaralı Kanuna göre 6 339 kişinin günde 700 gramdan yakacak farkı, 

3. Bütün subay, er ve sivillerin günde 30 gramdan gaz istihkakı, 

4. Bu yıl kadroya ilâvesi istenilen 1 152 er, 64 subay, 12 astsubay, 49 sivilin yemek pişirme, 
hamam, çamaşır için odun istihkakı, 

5. ö n hatta tefrik edilenlerin 5605 numaralı Kanuna göre istihkak farkları ve gaz istihkakları, 

6. Miktarı 865 ten 1 450 ye çıkarılmış olan sobalarda yakılmak üzere beher gün için 24 kilo 
odun tahsisi, 

7. Odun istihkaklarının 20 kilodan 24 kiloya çıkarılması. 

410 - 10 — Giyecekler maddesindeki fazlalık kadroya yeniden er ve subay, muhafaza memuru 
ve gemi adamı ilâvesindendir. Giyecekler, yeni alınacak subaylar için 192; (L) cetvelinden çıkarı
lan muhafaza memurları ile gemi adamları için 170; yeni alman astsubay ve erler için 244,23 lira
dan hesabedilmektedir. 

418 - 30 — Yakalanan kaçak eşya ve hayvanların bakım, satış ve sair masrafları maddesine bu 
sene için (10 000) lira konulmuştur. Sebebi, yakalanan kaçak eşya ve hayvanların bakım, satış 
ve sair masrafları için, bu faslın 10 ncu maddesinden para tefrik edilememektedir. Esasen bu hu
susta yapılan masraf da geri alınarak irada geçirileceğinden bu tahsisatın ayrı bir maddeye konul
ması uygun görülmüştür. 

701 - 20 — Muhafaza yapı ve onarım ve küçük yapılar maddesine 100 000 lira fazlasiyle konu
lan 300 000 lira ile 551 binanın gerekli tamirleriyle beheri 20 000 liralık 5 aded küçük karakol yap
tırılacaktır. 

Müşahedeler : 

a) Vekâletin 1955 yılı bütçesinde yapılan tasarrufu şimdiden katı olarak kestirmeye imkân 
yoktur. Ancak, 1954 yılında olduğu gibi bu yıl da ithal mallarından olmaları sebebiyle piyasada 
bulunamıyan birçok eşya ve malzemeler mubayaa edilemediğinden âdi bütçedeki tahsisatın bâzıları
nın ve yatırım bütçesindeki tahsisatın ekserisinin kullanılamadığı anlaşılmıştır. 

b) 1955 yılı bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 9.1.1956 tarihine kadar 622 121 
lira münakale yapılmıştır. 

c) Bu yıl içinde munzam ve fevkalâde tahsisat alınmamıştır. 

ç) Bu yıl bütçesiyle Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı teşkilâtında 1955 yılı bütçesiyle 
(L) cetveline alınmış bulunan 199 muhafaza memuru ve 26 muamele memuru kadrosu bu cetvelden 
çıkarılarak mezkûr cetvelde 16 memur kadrosu bırakılmıştır. 

d) (E) cetvelinde yer alan kadrolar gümrük memurları ile muhafaza teşkilâtı memurlarının 
meslekî bilgilerini artırmak için merkezde açılmakta olan iki kursun öğretmenleri ile Ad valorem ta
rifesinin tatbiki dolayısiyle geçici bir zaman için ihtiyaç bulunan mütercim ve lisan bilir daktilo 
kadrolarına aidolup bunların hiçbirisi daimî mahiyette değildir. 

e) Bütçedeki tahsisatlar ihtiyaçlara ve iktisadi şartlara uygun bir şekilde ve kâfi miktarda 
tesbit edilmiştir, 
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f) Geçen yıl borçları için teklif edilen tahsisat 1955 yılı bütçesindeki miktarın aynı olup 

tahminidir. 

Eski yıllar borçları tertibine konan tahsisat ise Vekâletçe malûm bulunan borçlarla henüz ma
lûm olmıyan borçlara karşılıktır. 

g) Vekâlete mecburi hizmetle bağlı kimse yoktur. 

h) 1955 yılı Maliye Vekâleti bütçesine konulmuş bulunan tahsisattan yalnız vekil otomobili 
temin edilebilmiş, diğerleri alınamamıştır. 

i) 1956 bütçesine nakil vasıtası mubayaası için ödenek konulmamıştır. 

j) Vekâletin bir yayın vasıtası vardır. O da her ay intişar etmekte bulunan gümrük bülte
ninden ibarettir. 

k) Kaçakçılık : 1952 yılında 2 329; 1953 yılında 2 029; 1954 yılında 2 495; 1955 yılının I I 
nci ayma kadar 2 919 kaçakçılık vakası tesbit edilmiştir. 

Yakalanan kaçak ithal eşyalarının başlıcaları ipekli, yünlü, pamuklu, eski elbise, halı, masa 
örtüsü, deri mamulâtı, çay, kahve, "boya, ayakkabı, fotoğraf makinesi, çanta, kolye, küpe... 

Memleketimizden dışarıya kaçırılan maddelerin başlıcaları zeytinyağı, sade yağı, hububat, ku
ru ve yaş meyve, tütün, afyon, bağırsak, hayvan... 

1952, 1953, 1954, seneleriyle 1955 yılının I I ayında yakalanan kaçak eşyanın miktar ve cin
sini gösterir cetvel eklidir. 

Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1955 yılında yapılan takviyenin yerinde olduğuna 
ve bu itibarla 1956 yılı için yapılan teklifin isabetli bir görüşe istinadettiğini belirtmek isteriz. 

Ancak kaçakçılıkla mücadelenin yalnız hudutlara inhisar ettirilmesi kâfi değildir. 

Hudutlardan itibaren memleketin iç bölgelerinde de çok esaslı idari ve iktisadi tedbirlerin 
alınması lâzımdır. Memleket dâhilinde ve bilhassa hudut üzerinde bulunan vilâyetlerde kaçakçılığı 
sanat ve meslek haline getirenlerin oralardaki idaro ve emniyet teşkilâtınca bilinmemesine imkân 
yoktur. Bunlar hakkında devamlı ve ciddî suretto yapılacak takibattan mutlaka müsbet netice 
alınacağına kaani bulunuyoruz. Bu hususta oralardaki idare, emniyet ve muhafaza teşkilâtının 
mutlak surette el birliği yapması, tam bir koordinasyon halinde çalışması ve netice itibariyle 
memleketi ve milleti bu dertten kurtarması zamanı gelmiş ve hattâ geçmişti. 

Diğer taraftan kaçakçılıkla mücadele vazifesini deruhte etmiş olan asker, sivil bütün memleket 
evlâdını, en büyüğünden en küçüğüne kadar her türlü kanunsuz ye fena hareketlerden, bütün 
şaibelerden tenzih ederiz. Ancak her insan topluluğunda hissiyatına, menfaatine mağlûp olabile
cek birkaç kişi bulunabilir ve 10 000 kişi içinde nasılsa yer alan birkaç eleman yollarını şaşırarak 
güdülen dâvaya ihanet edebilir. îşte o zamandır ki mücadele cephesinde gedikler açılır. Ve kaçak
çılar bu gediklerden girip çıkmak suretiyle hem gayrimeşru menfaatler temin ederler; hem de 
hükümetin bu hususta zayıf düşmesine sebebolurlar. 

Binaenaleyh, her şeyden evvel bu mücadelede çalıştırılacak, elemanların karakterleri üzerin
de durmak; teftiş ve murakabeyi ciddî surette devam ettirmek; vazifesini şerefle yapmadık
ları anlaşılanlar hakkında seri ve müessir muamele tatbik etmek icabeder. 

Keyfiyeti ve bütçeyi Yüksek Encümenin takdirine hürmetlerimizle arz ederiz. 

Muğla Mebusu Diyarbakır Mebusu Çankırı Mebusu 
Akif Sanoğlu İhsan Hamid Tiğrel Tahsin Uygur 



Senesi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Olay 
Aded 

4 185 
3 357 
2 807 
2 499 
2 583 
2 919 

Silâh 
Aded 

247 
273 
148 
122 
59 

119 

Türk ve 
Mermi ecnebi parası 

Aded 

6.892 
2 576 
3 543 

18 420 
11 258 
33 897 

T. L. 

23 599 
59 537 

94 
8 578 

54 276 
142 571 

Taşıt 
aracı 

Aded . 

818 
742 
579 
558 
701 
852 

G i r i ş 
Muhtelif cins 

gümrük eşyası 
, Kilo Aded 

48 868 27 158 
45 390 39 447 
56 397 30 569 
37 738 14 675 
31 475 53 839 
48 726 134 343 

k a ç a ğ ı 

Çakmak 
Aded 

9 131 
14 700 
13 260 
15 100 
19 098 
4 560 

Sigara 
kâğıdı 
Defter 

197 792 
351 741 
409 298 
224 052 
156 447 
127 110 

Toplam 18 350 968 76 586 288 655 4 250 268 594 400 031 75 849 1 466 440 

Not : 1955 senesi 11 aylıktır. 
Giriş : 
Muhtelif cins gümrük eşyası (Kilo) : İpekli, yünlü, pamuklu, eski elbise, halı, masa örtüsü, ç 

mulâtı, cam, kına, boya, ayakkabı, hurma, çeşitli yiyecek maddesi. 
Muhtelif cins gümrük eşyası (Aded) : Fotoğraf makinesi, çanta, tarak, el kantarı, kolye, küpe 

kalem, ruj, pudriyer. 
Çıkış : 
Muhtelif cins gümrük eşyası (Kilo) : Z. yağı, sadeyağ, hububat, sebze, kdru ve yaş meyva, tü 

saire. 
Muhtelif cins gümrük eşyası (Aded) : Lâstik, ayakkabı, battaniye, kavakağacı, ve saire. 



Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti — 363 — 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Gümrük merkez memurları 
maaşı 

12 Gümrük vilâyetler memurları 
maaşı 

13 Muhafaza merkez subay, me
mur ve eratı maaşı 

14 Muhafaza vilâyetler subay, 
memur 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* 
lan açık maaşı 

Birinci kısım vekûnu 12 000 12 000 12 000 

1 438 656 

5 518 468 

482 843 

7 640 930 

1 875 

5 875 

625 

2 500 

1 600 000 

6 264 000 

639 285 

9 458 520 

1 875 

5 875 

1 

rH
 

1 600 000 

6 264 000 

639 285 

9 458 520 

1 875 

5 875 

1 

1 

Fasıl yekûnu 15 091 772 17 969 557 17 969 557 

Ücretler 
11 Gümrük merkez hizmetlileri 

ücreti 93 750 130 284 110 500 
12 Gümrük vilâyetler hizmetlileri 

ücreti 138 750 211 077 199 750 
13 Muhafaza merkez hizmetlileri 

ücreti 21 150 53 298 48 450 
14 Muhafaza vilâyetler hizmetli

leri ücreti 579 500 1 173 825 1 014 900 

Fasıl yekûnu 833 150 1 568 484 1 373 600 



— 364 Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

1. M. 

203 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

48 500 
10 220 

58 720 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

52 400 
10 220 

62 620 

Encümene© 
kabul edilen 

Lira 

52 400 
10 220 

62 620 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Gümrük merkez memurları ço
cuk zammı 21 000 

12 Gümrük vilâyetler memurları 
çocuk zammı 215 760 

13 Muhafaza merkez subay ve me
murları çocuk zammı 14 000 

14 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları çocuk zammı 500 000 

21 Gümrük merkez memurları 
doğum yardımı 3 000 

22 Gümrük vilâyetler memurları 
doğum yardımı 14 400 

23 Muhafaza merkez subay ve 
memurları doğum yardımı 1 000 

24 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları doğum yardımı 60 000 

31 Gümrük merkez memurları 
ölüm yardımı 1 750 

32 Gümrük vilâyetler memurları 
ölüm yardımı 8 250 

33 Muhafaza merkez subay ve me
murları ölüm yardımı 1 000 

34 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları ölüm yardımı 5 330 

41 Gümrük yakacak zammı 3 600 
42 Muhafaza yakacak zammı 16 400 

Fasıl yekûnu 865 490 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 

21 000 

215 760 

14 000 

500 000 

3 000 

20.000 

l 000 

60.000 

1 750 

8 250 

1 000 

5 000 
3 600 

12 000 

866 360 

1 500 

21 000 

215 760 

14 000 

500 000 

3 000 

20 000 

1 000 

60 000 

1 750 

8 250 

1 000 

5 000 
3 600 

12 000 

866 360 

1 500 



Gümrük ve înhisarlar Vekâleti — 365 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

210 

11 
12 

11 
12 

Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat 

316 387 
386 853 

703 240 

2 100 
1 500 

3 600 

527 400 

0 

320 493 
460 702 

781 195 

2 100 
1 500 

3 600 

597 000 

30 000 

319 300 
454 350 

773 650 

2 ICO 
1 500 

3 600 

697 000 

30 000 

212 

214 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 15 930 17 000 17 000 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 22 000 22 000 22 000 

İkinci kısım yekûnu 18 122 802 21 919 316 21 716 887 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

11 Gümrük kırtasiyesi 
12 Muhafaza kırtasiyesi 
21 Gümrük döşemesi 
22 Muhafaza döşemesi 
31 Gümrük demirbaşı 
32 Muhafaza demirbaşı 

2 500 
2 000 

10 000 
500 

20 000 
500 

2 500 
2 000 
5 000 

500 
15 000 

500 

2 500 
2 000 
5 000 

500 
15 000 

500 
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B\ M. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

41 
42 
51 
52 
61 
62 

302 
11 
12 
21 
22 
31 
32 
41 
42 
51 
61 

Gümrük öteberi masrafları 
Muhafaza öteberi masrafları 
Gümrük aydınlatması 
Muhafaza aydınlatması 
Gümrük ısıtması 
Muhafaza ısıtması 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Gümrük kırtasiyesi 
Muhafaza kırtasiyesi 
Gümrük döşemesi 
Muhafaza döşemesi 
Gümrük demirbaşı 
Muhafaza demirbaşı 
Gümrük öteberi masrafları 
Muhafaza öteberi masrafları 
Gümrük aydınlatması 
Gümrük ısıtması 

Fasıl yekûnu 

12 500 
2 500 
8 000 
5 000 

16 000 
5 000 

84 500 

21 000 
10 000 
32 000 
8 000 

22 000 
6 000 

27 000 
19 600 
23 000 
42 000 

210 600 

12 500 
2 500 
8 000 
5 000 

16 000 
1 

69 501 

21 000 
10 000 
20 000 
8 000 

22 000 
7 000 

27 000 
19 600 
26 000 
42 000 

202 600 

12 500 
2 500 
8 000 
5 000 

16 000 
1 

69 501 

21 000 
10 000 
20 000 
8 000 

22 000 
7 000 

27 000 
19 600 
26 000 
42 000 

202 600 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Gümrük 
12 Muhafaza 
13 5383 sayılı Kanunun 153 ncü 

maddesine göre basılacak kâ
ğıtlar masrafları 

Fasıl yekûnu 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Gümrük merkez posta ve tel
graf ücretleri 

12 Gümrük vilâyetler posta ve 
telgraf ücretleri 

21 Gümrük merkez telefon mas
rafları 

22 Gümrük vilâyetler telefon 
masrafları 

30 000 
20 000 

45 000 

52 500 
20 000 

78 750 

95 000 151 250 

52 500 
20 000 

78 750 

151 250 

12 500 

64 000 

10 000 

22 500 

17 000 

90 000 

25 000 

41 500 

17 000 

90 000 

25 000 

41 500 
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M. 

23 

24 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

Muhafaza merkez telefon mas
rafları 
Muhafaza vilâyetler telefon 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Gümrük 
Muhafaza 

'Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 500 

10 000 

120 500 

50 000 
100 000 

150 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 

15 000 

191 000 

80 000 
110 000 

190 000 

içm 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 500 

15 000 

191 000 

80 000 
110 000 

190 000 

Giyecekler 60 000 75 000 75 000 
Harcırahlar 

11 Gümrük daimî vazife harcırahı 
12 Muhafaza daimî 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 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

0 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek avans karşılığı 

76 000 

230 000 

50 000 

64 000 

250 562 

13 000 

105 200 

40 000 

10 000 

100 000 

285 000 

50 000 

75 000 

250 000 

13 000 

105 000 

100 000 

0 

100 000 

285 000 

50 000 

75 000 

250 000 

13 000 

105 000 

100 000 

0 

Fasıl yekûnu 838 762 978 000 978 000 

4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 

11 Gümrük merkez memurları 10 000 10 000 10 000 



368 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

M. 

12 
13 
14 

15 

16 

11 

12 

21 

22 

23 

24 

31 

32 

33 

34 

Tahsisatın nev'i 

Gümrük vilâyetler memurları 
Muhafaza merkez memurları 
Muhafaza vilâyetler memurla
rı 
Huhafaza merkez subay, ast
subay ve erleri 
Muhafaza vilâyetler subay, -
astsubay ve erleri 

Fasıl yekûnu 

Takşt 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 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

35 000 
1 500 

20 000 

1 000 

5 500 

73 000 

2 000 

2 000 

500 

200 

6 500 

5 000 

24 000 

6 500 

683 766 

716 000 

1 446 466 

3 078 828 

1956 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

35 000 
1 500 

20 000 

1 000 

5 500 

73 000 

2 000 

2 000 

500 

500 

12 500 

5 000 

24 000 

10 000 

1 381 266 

1 116 000 

2 553 766 

4 484 117 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

35 000 
1 500 

20 000 

1 000 

5 500 

73 000 

2 000 

2 000 

500 

500 

12 500 

5 000 

24 000 

10 000 

1 381 266 

1 116 000 

2 553 766 

4 484 117 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
405 Hayvan satmalına ve tazmini 
406 Haber alma masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke-

5 000 
50 000 
50 000 

5 000 
50 000 
50 000 

5 000 
50 000 
50 000 

409 

30 

10 
20 
30 

senek ve ikramiyeler 
Geliverilecek paralar 

Fasıl yekûnu 

Muayyenat 
Tayınat 
Yem 
Yakacak, avdınlatma ve ısıtma 

2 800 
98 500 

101 300 

3 680 000 
237 000 
520 000 

2 800 
98 500 

101 300 

4 330 000 
375 000 
700 000 

2 800 
98 500 

101 300 

4 330 000 
375 000 
700 000 

Fasıl yekûnu 4 437 000 5 405 000 5 405 000 

410 

411 
412 
413 
414 

10 
20 
30 

11 
12 

Askerî malzemeler 
Giyecekler 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Harb malzemeleri ve teçhizat 
Tıbbi ecza ve malzemeler 
Veteriner ecza ve malzemeler 
Taşıma masrafları 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

1 700 000 
465 000 
27 500 

2 192 500 

500 000 
40 000 
3 000 

7 500 
170 000 

177 500 

1 960 000 
560 000 
51 COO 

2 571 000 

500 000 
50 000 
6 000 

15 000 
500 000 

515 000 

1 960 000 
560 000 
51 000 

2 571 000 

500 000 
50 0CO 
6 COO 

15 000 
500 000 

515 000 



370 -*• Oterüfe ve îahisarlar Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

417 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 

418 Gümrük hizmetleri masrafları 
10 Gümrük idareleri masrafları 
20 Gümrük Kanununun 126 ncı 

maddesine göre yapılacak ilân 
masrafları 

30 Yakalanan kaçak eşya ve hay
vanların bakım, satış ve sair 
masrafları 

1 500 

16 000 

10 000 

' 0 

1 500 

16 000 

10 000 

10 000 

1 500 

16 000 

10 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 26 000 36 000 36 000 

419 Muhafaza askerî mahkemeleri 
masrafları 10 000 10 000 10 000 

420 2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara verilecek tazmi
nat 1 i 1 

422 

423 
451 

11 
12 
21 

22 

îşçî Sigortaları Kurumuna 
ödenecek 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 

14 000 
40 000 

3 000 
1 000 

15 400 

500 

19 900 

20 000 
60 000 

7 000 
1 000 

25 000 

500 

33 500 

20 000 
60 000 

7 000 
1 000 

25 000 

500 

33 500 



GKimrük ve inhisarlar Vekâleti 371 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

taJısisatı 
Lira 

1956 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

452 Staj masrafları 
10 Teknik yardımdan faydalaıu 

larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 12 000 

20 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahla riyle 
başka her çeşit masrafları 12 000 

453 

476 

12 000 12 000 

11 
12 

' 1 

0 
0 

11 

12 

13 

21 

22 

23 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masraf lan 
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
renciler harcırahı 
Muhafaza kursu umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

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 

12 001 

50 000 
5 000 

55 000 

0 
0 

0 

49 440 

6 400 

3 000 

58 960 

17 000 

1 900 

136 700 

12 001 

50 000 
5 000 

55 000 

0 
0 

0 

49 440 

6 400 

3 000 

58 960 

17 000 

1 900 

136 700 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı içm 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira LLra 

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 masrafları 23 000 23 000 23 000 

Dördüncü kısım vekûmı 7 902 003 9 641 002 9 641 002 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

20 000 20 000 20 000 

10 1951 -
20 1928 • 

• 1954 yılları borçları 
• 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

20 000 
1 050 

21 050 

41 050 

20 000 
1 050 

21 050 

41 050 

20 000 
1 050 

21 050 

41 050 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
ikinci kısım yekûnu 18 122 802 21 919 316 21 716 887 
Üçüncü kısmı yekûnu 3 078 828 4 484 117 4 484 117 
Dördüncü kısım yekûnu* 7 902 003 9 641 002 9 641 002 
Beşinci kısım yekûnu 41 050 41 050 41 050 

UMUMİ YEKÛN 29 156 683 36 097 485 35 895 056 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

10 Gümrük 
20 Muhafaza 

711 

751 

O 

30 000 
200 000 

Fasıl yekûnu 230 000 

Makina alet ve malzemelerin 
onarımı 

10 Kimyahaneler makina, alet ve 

30 000 
300 000 

330 000 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

3827 sayılı Kanuna göre satm-
almacak taşıtlar (Maliye Ve
kâleti Bütçesine) 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
için (Nafıa Vekâleti Bütçe
sine) 

478 000 

711 500 

250 000 

478 000 

811 500 

O 

1 375 000 1 286 000 

Yatırımlar umumi yekûnu 2 336 500 2 097 500 

30 000 
300 000 

330 000 

20 

10 
20 
30 

malzemelerinin onarımı 
Tartı aletlerinin onarımı 

Fasıl yekûnu 

II - Satınalma, yapı, tesis TG 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
Kimyahaneler 
Tartı aletleri 
Muhafaza deniz motörleri ma
kineleri 

1 500 
2 000 

3 500 

13 000 
15 000 

450 000 

1 500 
2 000 

3 500 

13 000 
15 000 

450 000 

1 500 
2 000 

3 500 

13 000 
15 000 

450 €00 

478 000 

811 500 

O 

O 

o 





35 - Ziraat Vekâleti 



Rapor 
2 , II . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Ziraat Vekâleti 1956 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik olunmuştur. 

Çiftçimizin istihsal ve satmalına gücünü artırmak, netice itibariyle hayat standardını yükselt
mek gayesiyle Ziraat Vekâletimizce ele alman ve her biri bir programa müstenit çeşitli mevzular 
üzerindeki çalışmalara 1955 yılında da devam edilmiştir. 

Bu çalışmaları aşağıda arz edilen gruplar altında toplamak mümkündür. 

1. îleri ziraat metodlarmm çiftçiye tamimi 

2. Çiftçimizin ileri istihsal vasıtalariyle teçhizi, 

3. Islah edilmiş tohumluk, fidan ve damızlıkların kullanılmasının teşmili, 

4. Hayvanlarımızın verimini artırmak maksadiyle çayır ve meraların ıslahı ve hayvan yemleri 
ziraatinin geliştirilmesi, 

5. Çiftçimizin gelir kaynaklarım çeşitlendir nek maksadiyle muhtelif bölgelerde meyvacılık, 
sebzecilik, bağcılık, arıcılık ve tavukçuluğun yayılmasının temini, 

6. Mahsulün emniyete alınmasını temin için nebat ve hayvanlarımıza arız olan her türlü ha
şere ve hastalıklarla müessir bir mücadelenin yapılması, 

7. Sulu ziraat usullerinin ve kimyevi kübre kullanılmasının teşmili. 

Ziraat Vekâletinin yukarda arz olunan ve her birinin memleket zirai kalkınmasında ayrı ve 
ehemmiyetli bir rolü olan mevzuları tahakkuk ettirmek için 1956 bütçesiyle talebedilen tahsisat 
106 659 313 liradır. Bu miktar 1955 yılma nazaran 24 140 726 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Böylece Ziraat Vekâletimiz için 1955 yılı tahsisatına nispetle % 30 nispetinde bir fazla tahsi
sat istenmektedir. 

Hükümetimizin ziraatimize verdiği ehemmiyetin bariz bir ifadesi olarak belirtmekte fayda gör
düğümüz bu hususun ileriki bütçelerimizde de gittikçe artan bir nispette devam olunmasının yük
sek komisyonca temenniye değer görülmesi yerinde olacaktır. 

Tahsisat bakımından kay de değer hususlar ve değişiklikler fasıl numaralariyle aşağıda arz 
olunmuştur: 

201 — Bu fasılda görülen 3 832 465 lira fazlalık iki maaş nispetinde konan tahsisat ile (L) 
cetvelinden fiilîye alman iki kadro tutarında tahassul etmektedir. 

202 — Bu fasılda görülen 2 908 900 lira fazlalık ücretlilerde kısmen yapılan birer derece terfi 
ile iki maaş nispetindeki tahsisat zamlarmdan, bâzı bölgelerde yeniden ihdas edilen sulama ve 
toprak servisleriyle yeni .mücadeleye alman haşere ve hastalıklarla savaş için kurulan yeni ekip
lere ait 153 kadronun tahsisatından terekkübetmektedir. 

Bu faslın komisyonumuzun prensip kararma uyularak Riyasetçe düzeltilmesi icabeder. 

Ancak (D) cetvelinin tetkikinde görüleceği üzere merkez ve vilâyetler teşkilâtında 1955 yı
lında mevcut bulunan 201 kadronun; tahsisat zumlariyle bir kısım ücretlilerin terfiini karşıla
mak maksadiyle kaldırılmış olduğu görülmektedir. 
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Halbuki vekâletin 1 073 selektör, 687 motorlu nakil vasıtası ve 333 traktör, biçer döver gibi 

ziraat makineleri bulunmasına ve 1956 yılında da bunlara ilâveten 130 yeni selektör, 92 motörlü-
nakil vasıtası, 37 traktör, biçer döver mubayaa edileceği derpiş edilmiş olmasına göre bu kadro
ların ilgası tarafımızdan uygun görülmemektedir. Her ne kadar ilgililerden alman malûmata 
nazaran ilga edilen bu kadro ücretleri ile münasip ve ehliyetli eleman bulunamamakta olduğu ve 
1956 yılında bu hizmetlerin yevmiyeli personelle ifa edilmesi düşünüldüğü ifade edilmiş ise de 
dövizle temin edilen bu vasıtaların kadrolu elemanlar elinde kullanılması daha doğru mütalâa 
olunmaktadır. Bu itibarla bu faslın 75 liralık kadroları 100 liraya çıkarılmak ve yeni sulama ve 
mücadele işleri için istenilen 153 kadro ilâvesiyle 1955 yılı miktarında kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

307 — Bu fasılda 1 212 000 liralık bir fazlalık mevcuttur. Bu fazlalığın 800 000 lirası ziraat 
işleri ve 475 000 lirası veteriner işleri muvakkat vazife yolluklarından ve tazminatlarından terek-
küb etmektedir. 

309 — Bu fasılda görülen 920 900 lira fazlalık 1955 yılı ikinci yarısından sonra mubayaa edi
len 359 yeni motorlu nakil vasıtası ile 1956 yılında mubayaası derpiş edilen 92 nakil vasıtasının 
işletme ve onarım masraflarından meydana gelmektedir. 

417 — 3 100 000 lira fazla olarak teklif edilen bu tahsisat bu sene daha geniş ölçüde yapıla
cak mücadele hizmetlerinin masraflarından terekkübetmektedir. 

418 — 425 000 lira fazlalık çayır ve meraların ıslahiyle köy yoncalık ve korungalıkları tesis 
faaliyetinin genişletilmesinden ileri gelmektedir. 

419 — Bu fasılda görülen 726 003 lira fazlalık bağ, bahçe işleriyle çay ziraatinin genişletil
mesinden mütevellit masrafların karşılığıdır. 

420 — Bu fasıldaki 226 000 lira fazlalık tavukçuluk projesinin tatbikatının icabı olarak ko
nulmuştur. 

423 — 200 000 lira fazlalık yeniden mubayaa edilecek 130 selektörün gerektirdiği işletme mas
rafları karşılığıdır. 

424 — Bu fasılda görülen 929 130 lira fazlalık yeni tesis edilen Elâzığ Bakteriyoloji Enstitüsü 
ile Lalahan Araştırma Enstitüsü masrafları ve ruam, tüberküloza karşı girişilecek umumi mücade
le masrafları karşılığıdır. 

425 — Bu fasıldaki 400 000 lira fazlalık aşım kabiliyetini kaybetmiş aygırların yerine ikame 
edilecek genç aygırların mubayaası ve suni tohumlama faaliyetinin genişletilmesinden tahassul et
miştir. 

426 — 627 600 lira fazla olarak teklif edilen bu fasıl yeniden başlanan merinoslaştırma programı 
tatbikatının gerektirdiği masrafları ihtiva etmektedir. 

428 — 1 090 000 lira fazlalık programa alınmış olan küçük sulama işleriyle sulama istasyon
ları ve toprak etüd ve haritalama faaliyetlerinin icabettirdiği masraflardan meydana gelmek
tedir. 

429 — 3 211 220 lira fazlalk 1956 yılında girişilecek olan geniş mücadele tatbikatında kullanı
lacak ilâçların mubayaası maksadiyle konmuş bulunmaktadır. 

450 — 290 500 lira fazla olarak teklif edilen burslar 375 öğrencinin bursları karşılığıdır. 

452 — Bu fasılda görülen 261 000 lira fazlalık bu sene Amerika'dan dönecek olan 35 memurla 
Amerika'ya gidecek 95 memurun yolluklarından terekkübetmektedir. 

453 — Bu faslın 10 ncu maddesinde teklif edilen 144 526 liralık tahsisat F. A. O. ya iştirak mas
rafımız olarak teklif edilmiş ise de bütçenin hazırlanmasından sonra Kasım 1955 içinde toplanan 8 



— 370 — 
nci F. A. O. Umumi Kongresinde Hükümetimiz hissesi 168 417 lira olarak tesbit edilmiş olduğun
dan bu maddeye 23 891 lira eklenmesi icabetmektedir. 

751 — 1 024 540 lira fazlalık selektör, triyör mücadele aletleri, traktör, biçer döverlerle sulama 
ve tavukçuluk aletlerinin mubayaasından mütevellitir. 

771 — Bu fasılda görülen 3 609 671 lira fazlalık 5254 sayılı Kanunun 1954 senesi tatbikatı do-
layısiyle Ziraat Bankasınca tahakkuk ettirilen masraflar karşılığı 4 467 253 lira fazlaya mukabil 
çay kredisi ve Ziraat Bankası tahviller masrafları karşılığı olan 857 582 lira noksanlıktan ileri gel
mektedir. 

Ziraat Vekâleti bütçesinin fasıllar üzerindeki bu maruzatımızdan sonra aşağıdaki hususları tek
lif ve temenniye şayan gördüğümüzü arz etmek isteriz. 

1. Tetkiklerimiz sırasında Ziraat Vekâletince hazırlanmış ve vekâletlerin tetkiklerine sunul
duğu görülmüş olan Küçük Ziraat İşletmelerinin Modern Ziraat Alet ve Vasıtalariyle Teçhizi ile 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantine Kanun tasarılarının bir an önce Yüksek Meclise şevkinin te
mini. 

2. Yine Vekâletçe hazırlanmakta olduğu ifade edilen Ziraat Vekâleti Teşkilât ve Vazife Ka
nun tasarısı, Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu tasarısı ve Çayır ve Meraların Islâhı ve Bakımı 
Kanun tasarısının da bir an önce tamamlanarak Yüksek Meclisin tetkikine arz olunması, bu me* 
yanda Ziraat Vekâleti Teşkilât ve Vazife Kanununun hazırlanması sırasında Ziraat Vekâletinin 
en mühim ve üzerinde en ziyade titizlikle durması icabettiğine kaani olduğumuz çiftçimizin öğreti» 
mi ve onlara yeni ziraat metodlarının benimsedilmesi hususuna lâyık olduğu önemin verilmesini 
ve mütemadiyen Vekâletten ayrılmakta olan ziraatçi elemanların ihtisaslariyle ilgili şekilde terfih 
ve diğer meslekler müntesipleriyle aynı hizada mütalâa olunmasına ehemmiyet verilmesini, 

3. Ziraat Mühendislerinin Vazife ve Salâhiyetlerine dair Kanun tasarısının keza süratle ikmal 
edilerek Yüksek Meclise sevk olunması. 

4. Bölge Ziraat okullariyle Teknik Ziraat okullarının bugünkü ihtiyaçlar göz önünde tutu
larak memleketin muhtacolduğu ziraatçi elemanları yetiştirmek üzere mevcut mevzuatta ve bu 
okulların tedris sistemlerinde icabeden değişikliklerin yapılması. 

5. Ziraat Vekâletince birkaç seneden beri tatbik mevkiine konan mukaveleli çiftçiler eliyle to
hum yetiştirme faaliyetinin 1955 yılında biraz daha genişlediği ve 250 çiftçinin mukaveleli çiftçi 
olarak programa katıldığı memnuniyetle görülmüştür. Ancak 1955 yılında bu 250 çiftçinin istihsa
linden dağıtılan tohumluk miktarı 750 tondan ibaret kalmıştır. Halbuki Devlet Üretme çiftlikleri
mizden senede ancak 100 000 ton tohumluk dağıtılabileceği ve memleketin asgari yıllık ıslah edilmiş 
tohumluk ihtiyacı 300 000 ton olarak tesbit edildiğine göre mukaveleli çiftçi sistemin süratle geniş
lemesine zaruret olduğu anlaşılmaktadır. Bu hususun temini için lüzum görülen tertip ve tedbir
lerin bir an evvel vekâletçe alınmasını ve icabediyorsa bu mevzuda hususi bir kanun şevkinin de 
derpiş edilmesini, 

6. Tohumluk mevzuu ile yakın ilgisi bulunan hububat istihsalimizin artırılmasında ve hastalık-
sız olarak idrakinde çok mühim rolü olan selektörün bütün hububat müstahsil köylere kadar teş
milini zaruri görmekteyiz. Yapılan hesaplara göre memleketin 6 000 selektöre ihtiyacı bulunmakta
dır. Bu kadar selektörün Devlet eliyle temin ve işletilmesinin büyük masrafları icabettireceği izah
tan varestedir. Bu itibarla selektör mevzuunun tedricen köylümüze maledilecek bir sisteme bağlan
ması hususunda Ziraat Vekâletimizin bir tetkikde bulunması ve gerekli kanun tasarısını süratle ha
zırlanması, 

7. Şimdiye kadar üzerinde lâyık olduğu ehemmiyetle durulmamış olan yağlı tohum veren nebat
ların teşvik ve tamimi mevzuunda vekâletin 1955 yılında bir program hazırlıyarak faaliyete geçti* 
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ği ve 1956 yılında da bu faaliyeti daha geniş bir şekilde devam ettireceği tetkiklerimiz sırasında 
memnunlukla görülmüştür. 

Bu çalışmaların eldeki bütün imkânlar kullanılarak memleketimizin bugünkü ve yakın istik
baldeki nebati yağ ihtiyacını karşılıyacak şekilde inkişafının temini hususunda icabeden tedbirlerin 
alınmasını, 

8. Memleketimizde mevcut 60 000 000 u mütecaviz hayvanlarımızın ıslahı ve artırılması husu
sunda veteriner teşkilâtı bir taraftan haralarda diğer taraftan suni tohumlama yoliyle çalışmala
rına devam etmektedir. Bu faaliyetler artan memleket ihtiyacı ve en mühim döviz kaynaklarımız
dan birisini teşkil etmesi tabiî olan hayvancılığımızın istenilen ölçü ve genişlikte inkişafını sağ
lamaktan uzak bulunduğundan bu mevzu üzerinde vekâletin ehemmiyetle durmasını ve gereken 
tedbirlerin süratle alınmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Sayıgılarımızla. * 

Trabzon Mebusu Rize Mebusu Trabzon Mebusu îçel Mebusu 
îsmaü Şener Hüseyin Ağun 8. Fehmi Kdlaycioğlu tbrahim Gürgen 

Elâzığ Mebusu 
s - ö. Faruk Sanaç 
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M. Tahsisatın nev'i 

Ziraat Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

203 

irinci kısım - Tahsisat vt 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

inci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 781 250 2 226 575 2 226 575 
12 Vilâyetler memurları maaşı 18 932 860 22 320 000 22 320 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 500 2 500 2 500 
22 Vilayetler memurları açık 

maaşı 6 250 6 250 6 250 

202 
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 

20 722 860 

257 250 
7 838 375 

8 095 625 

23 250 

94 875 

118 125 
, -1-773:., - . 

24 555 325 

324 700 
10 679 825 

11 004 525 

27 200 

107 525 

134 725 

24 555 325 

302 175 
10 395 925 

10 698 100 

27 200 

107 525 

134 725 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 120 000 98 600 98 600 



F. M. Tahsisatın nev'i 

Ziraat Vekâleti 
1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 
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1956 yılı içm 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

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 

45 000 

615 000 

6 000 
| 

100 000 

2 000 

10 000 
26 500 

804 500 
— 5 

45 000 

665 000 

6 000 

115 000 

2 000 

10 000 
26 500 

869 500 
—. , 

45 000 

665 000 

6 000 

115 000 

2 000 

10 000 
26 500 

869 500 

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 1 266 820 1 381 100 1 369 200 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
217 Kanunlar gereğince verilecek 

ücret ve tazminatlar 
10 Ek görev tazminatı 89 645 88 520 88 520 
20 Askerlik dersi öğretmenlerinin 

ücreti 2 000 2 000 2 000 
Fasıl yekûnu 91 645 90 520 90 520 

îkinci kısım yekûnu 31 224 675 38 139 395 37 821 070 



~_ 
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301 

302 

303 
304 

332 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ziraat Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönelim 
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 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

1955 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

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 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 500 

10 000 

48 500 

55 000 
140 000 
135 000 
18 500 
23 000 

100 000 

471 500 

25 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 500 

10 000 

48 500 

55 000 
140 000 
135 000 
18 500 
23 000 

100 OCO 

471 500 

25 000 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri^ 55 000 75 000 75 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 180 000 200 000 200 000 
21 Merkez telefon masrafları 45 000 70 000 70 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 42 500 62 500 62 500 

Fasıl yekûnu 322 500 407 500 407 500 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 1 33 500 33 500 
12 Vilâyetler 243 000 293 000 293 000 

Fasıl yekûnu 243 001 326 500 326 500 



M. 

Ziraat Vekaleti 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

— 38â — 
1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Giyecekler 14 200 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
21 Ziraat işleri muvakkat vazife 

harcırahı 
22 Veteriner işleri muvakkat va

zife harcırahı 
23 Pamuk işleri muvakkat vazife 

harcırahı 
24 Yayın işleri ve köy etüdleri 

muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 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) 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar (Ziraat) 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gerekince 
verilecek tazminatlar (Veteri
ner) 150 000 

0 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
satmalınacak vasıtalar avans 
karşılığı (Ziraat) 50 000 

0 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
satmabnacak vasıta avans kar
şılığı (Veteriner) 25 000 

14 200 14 200 

200 000 
20 000 

1 454 500 

1 100 000 

25 000 

5 000 
170 000 
55 000 

200 000 
20 000 

2 254 500 

1 300 000 

35 000 

10 000 
170 000 
35 000 

200 000 
20 000 

2 254 500 

1 300 000 

35 000 

10 000 
170 000 
35 000 

255 000 

275 000 

255 000 

292 500 

255 000 

292 500 

425 000 

0 

0 

425 000 

0 

0 

Fasıl yekûnu 3 784 500 4 997 000 4 997 OCO 
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F. M. 

508 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
30 000 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 
31 Ziraat işleri taşıtları işletme 

masrafları 
32 Ziraat işleri taşıtları onarma 

masrafları 
33 Veteriner işleri taşıtları işlet

me masrafları 
34 Veteriner işleri taşıtları onar

ma masrafları 
35 Pamuk işleri taşıtları işletme 

masrafları 
36 Pamuk işleri taşıtları onarma 

masrafları 
37 Yayın işleri ve köy etüdleri ta

şıtları işletme masrafları 
38 Yayın işleri ve köy etüdleri ta

şıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

40 000 

1 837.600 

6 821 801 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
30 000 

40 000 

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 

3 000 

2 000 

1 670 000 

452 800 

468 000 

133 700 

14 000 

5 000 

8 000 

2 000 

3 000 

2 000 

1 670 000 

452 800 

468 000 

133 700 

14 000 

5 000 

8 000 

2 000 

2 758 500 2 758 500 

9 088 700 9 088 700 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 5 000 5 030 5 000 
416 Okullar umumi masrafları 

10 Bölge ziraat okulları 600 000 600 000 600 000 
20 Teknik ziraat okulları 1 420 000 1 420 000 1 420 000 
30 Teknik bahçıvanlık okulları 610 000 610 000 610 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

40 Hayvan sağlık memurları ve 
Nalbant Okulu 

50 Makinist okulları 

Fasıl yekûnu 

Zirai mücadele 
10 Umumi masraflar 
20 Mücadele enstitüsü ve müca

dele istasyonları 
30 Fümigatuvarlar masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tarla, ziraati tohum ıslah, de
neme, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk işleri umumi masraf
ları 

10 Tohum ıslah, deneme, üretme 
isleri ve kurumlan 

20 Hayvan yemi, cayır ve mera 
yağ ve lif bitkileri araştırma
ları 

30 Kauçuk bitkileri ıslah, deneme 
ve üretme işleri 

40 Köy çayır ve meralarınm ıs
lah ve toplu köy yoncalık ve 
korungalıkları tesisi 

50 Melez mısır demonstrasyon 
ve teşmili işleri 

60 Köylerde yapılacak yem silo
ları gösterileri masrafı 

70 Çeltik Kanunu uygulama mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 

10 Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik 
ve süs nebatları işleri ve ku
rumlan 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

150 000 150 000 150 000 
135 900 135 900 135 900 

2 915 900 2 915 900 2 915 900 

5 000 000 8 000 000 8 000 000 

130 000 230 000 230 000 
30 000 30 000 30 000 

5 160 000 8 260 000 8 260 C00 

350 000 350 000 350 000 

127 000 127 000 127 000 

100 000 100 000 100 000 

600 000 

25 000 

5 000 

5 000 

1 212 000 

1 025 000 

25 000 

5 000 

5 000 

1 637 000 

1 025 000 

25 000 

5 000 

5 000 

1 637 000 

l 308 402 1 758 000 1 758 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 Zeytin işleri ve kurumları 
30 3788 ve 5748 sayılı kanunların 

gerektirdiği çay işleri 
40 Köy fındıklıklarının ıslahı 
50 Köylerde kurulacak toplu koy 

bağ ve meyvalıkları 

Fasıl yekûnu 

420 Ipekböcekcilik, tavukçuluk, 
arıcılık işleri umumi masraf
ları 

10 îpekböcekçilik işleri ve kurum
ları 

20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri 
ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

422 Pamuk işleri umumi masraf
ları 

423 Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri umumi masrafları 

424 Veteriner savaş, tahaffuz ev
leri, hastaneler, bakteriyoloji 
ve serum kurumları ve lâbora-
tuvarlar kurma ve yönetme iş
leri mumi masraflan 

10 Umumi masraflar 
20 Veteriner sağlık kurumları 
30 Hayvan tazminatı 
40 Veteriner malzeme ambarı 

Fasıl yekûnu 

425 Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumî masraf
ları 

10 Aygır depoları 
20 Koyun ve kürk hayvanları ve 

numune ağılları 
30 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 

ve kurumları 

1955 1956 yüı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

220 000 270 000 270 000 

276 595 503 000 503 000 
40 000 40 000 40 000 

65 000 65 000 65 000 

1 909 997 2 636 000 2 636 000 

65 000 65 000 65 000 

220 000 446 000 446 000 

285 000 511 000 511 000 

140 000 180 000 180 000 

900 000 1 100 000 1 100 000 

300 000 500 000 500 000 
723 870 1 073 000 1 073 000 
450 000 810 000 810 000 
60 000 80 00O 80 000 

1533 870 2 463 000 2 463 000 

1 200 000 1 500 000 1 500 000 

40 000 40 000 40 000 

421 000 421 000 421 000 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

40 Suni tohumlama 200 000 300 000 300 000 
50 îhsa ve organizasyon 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 1 863 000 2 263 OOO 2 263 000 

Merinos işleri umumi masraf
ları 
Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
arteziyen işleri umumi masraf
ları 

10 Küçük su ve arteziyen işleri 
20 Sulama istasyonları 
30 Kimyevi gübre denemeleri 

teşmili 
40 Toprak etüd ve tahlilleri 

Fasıl yekûnu 

Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
10 Ziraat işleri 
20 Veteriner işleri 
30 Yayın işleri 

Fasıl yekûnu 

At yarışları ikramiyesi 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile. 
cek burslar 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

SÇaj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

80 000 707 600 707 600 

865 000 1 865 000 2 500 000 
500 000 550 000 550 000 
200 000 200 000 200 000 
10 000 50 000 50 000 

1575 000 2 665 000 3 300 000 

3 850 000 6 850 000 6 850 000 
551 500 761 500 761 500 

780 2 000 2 000 

40 000 40 000 40 000 

951 950 1 242 450 1 242 450 

33 000 33 000 33 000 
135 000 135 000 135 000 
168 000 168 000 168 000 

214 250 214 250 214 250 

4 402 280 7 613 500 7 613 500 
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F. M. Tahsisatın nevi 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Ilükümetçe Encümence 

istenen kabul edilea 
Lira Lira 

453 

20 Teknik yardımdan faydalana
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve 
masrafları 249 000 

Fasıl yekûnu 463 250 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

30 Türkiye'de yapılacak millet
lerarası teknik toplantılar ve 
açılacak yetiştirme merkezleri 
umumi masrafları 

181 907 

65 000 

10 000 

510 000 

724 250 

144 526 

65 000 

10 000 

510 000 

724 250 

168 417 

65 000 

10 000 

457 

458 

476 

10 
20 

30 

10 

20 
30 

Fasıl yekûnu 

îc kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
Fuar, sergi ve teşvik umumi 
masrafları 
îç fuarlar 
Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
Ziraat sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları ve teşvik ikrami
yeleri 

Fasıl yekûnu 

Kurs umumi masrafları 
Yatılı ve yatısız makinist kurs
ları 
Yatılı ve yatısız zirai kurslar 
Veteriner kursları 

Fasıl yekûnu 

256 907 

142 000 

3 000 

170 000 

17 500 

190 500 

385 000 
110 000 

2 000 

497 000 

219 526 

142 000 

3 000 

170 000 

17 500 

190 500 

385 000 
110 000 

2 000 

497 000 

243 417 

142 000 

3 000 

170 000 

17 500 

190 500 

385 000 
110 000 

2 000 

497 000 

Dördüncü lasım vekûnu 24 691 654 36 180 726 36 839 617 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M." Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 65 198 65 198 65 198 
Eski yıllar borçlan 

10 1951 - 1954 yılları borçlan 8 000 8 000 8 000 
20 1928 - 1950 » » 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 10 000 10 000 10 000 

Beşinci kısım yekûnu 75 198 75 198 75 198 

Altıncı kısım - Yardımlar 

904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddele
ri gereğince özel idarelere ya
pılacak yardımlar 175 000 175 000 175 000 

Altıncı kısım yekûnu 175 000 175 000 175 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

12 000 
31 224 675 
6 821 801 

24 691-654 
75 198 

175 000 

63 COO 328 

12 000 
38 139 395 
9 088 700 

36 180 726 
75 198 

175 000 

83 671 019 

12 000 
37 821 070 
9 088 700 

36 839 617 
75 198 

175 000 

84 011 585 
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p. 

701 

711 

731 

751 

M. 

10 
20 

10 
20 
30 
40 

10 
20 

10 
20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Yayın işleri 
Pamuk işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

İstimlâkler 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

Satın alınacak makina, alet ve 
malzemeler 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Yayın işleri 
Pamuk işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 216 175 
50 000 

1 266 175 

700 000 
10 000 
1 000 
5 000 

716 000 

60 001 
200 000 

260 001 

3 414 060 
300 234 

7 400 
79 000 

3 800 694 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 000 
50 000 

1 050 000 

500 000 
10 000 
2 000 

10 000 

522 000 

60 000 
200 000 

260 000 

4 415 000 
300 234 

10 000 
100 000 

4 825 234 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 000 
50 000 

1 050 000 

500 000 
10 000 
2 000 

10 000 

522 000 

60 000 
200 000 

260 000 

4 415 000 
300 234 
10 000 

100 000 

4 825 234 

753 Teknik ziraat ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun 
olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 201 300 147 300 147 300 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 

10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesine dair 5254 sayı
lı Kanunun 10 ncu maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 5 290 627 9 757 880 9 757 880 
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1955 1956 30lı için 
Y ı l ı Tlükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 
nci maddesi ve 5748 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak öde
meler ' 1 788 682 1 000 000 1 000 000 

80 5389 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan tahviller için yapıla
cak ödemeler ' 3 319 780 3 250 880 3 250 880 

Fasıl yekûnu 10 399 089 14 008 760 14 008 760 

Döner sermaye 
10 Ziraat işleri ve kurumlan 75 000 75 000 75 000 
20 Veteriner işleri ve kurumları 2 700 000 2 000 000 2 000 000 
30 Pamuk işleri ve kurumlan 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 2 875 000 2 175 000 2 175 000 

Yatırımlar yekûnu 19 518 259 22 988 294 22 988 294 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
için Nafıa Vekâleti Bütçesine 
aktarılacak olan 0 1 699 500 0 
Taşıt mubayaası için Maliye 
Bütçesine aktarılacak olan 0 959 750 0 

UMUMÎ YEKÛN 19 518 259 25 647 544 0 





36 - Münakalât Vekâleti 



Rapor 

2.11 .1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkikimize tevdi buyurulan Münakalât Vekâletinin 1956 malî yılı Bütçesi, tarafımızdan in
celenerek !bu husustaki müşahede ve temennilerimiz aşağıda arz olunmuştur. 

Münakalât Vekâletinin başlıca vazifeleri şunlardır. 

1. Kara Ulaştırma politikası; 

2. Demiryolu politikası; 

3. Denizyolu politikası; 

4. Limanlar politikası; 

5. Hava ulaştırma politikası; 

6. iMuhaberat politikası; 

1. Kara ulaştırma politikası 

Bundan evvelki bütçe raporlarında da tebarüz ettirilmiş olduğu üzere -vekâletin kara ulaş
tırma sahasındaki faaliyeti tatmin edici değildir. Zira, karayolları şebekemizde motorlu nakil vasıta-
lariyle yapılan insan ve eşya nakliyatının, memleketin iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarına cevap ve
rebilecek şekilde olmasına ve bu istikamette inkişaf ettirilmesine matuf tedbirler alınamamıştır. 
Daha ziyade mevzuatın müsaadesizliğinden ileri geldiği anlaşılan bu halin önlenmesi için ha
zırlanmakta olduğu anlaşılan Teşkilât Kanununun biran evvel Meclise getirilmesine ait geçen 
seneki temenniye ıbiz de iştirak etmekteyiz. 

2. Demiryol politikası 

29 . VII . 1953 tarihinde İktisadî Devllet Teşekkülü haline getirilen Devlet Demiryolları iş
letmesinin gayret ve çalışmaları takdire lâyıktır. Ancak; vasıta ve malzeme tedarikindeki müş
küller de nazarı itibara alınarak bakıma daha Uzla önem verilmesini tamirlerin süratle yapıl
masını, lokomotif ve vagonlardan daha fazla istifadeye çalışılmasını, rötarların önlenmesini ve 
bilhassa bozulması ve çürümesi mümkün olan meyva ve sebze gibi maddelerin süratle nakillerini te
min edici tedbirlerin alınmasını tavsiyeye şayan bulmaktayız. 

Diğer taraftan ekonomimiz içinde büyük bir rolü olan bu müessesemizin verimli çalışmalarına 
fasılasız devam edebilmesi için eskimiş ve yıpranmış olan şebeke ve vasıtalariyle emniyet tesisatı
nın bir an evvel ıslahı imkânlarının yerine getirilmesini temenniye değer buluruz. 

Geçen sene bütçe raporunda; demiryol tarifelerinin maliyet unsuruna istinadettirilmesi temen
ni edilmiştir. 

Yaptığımız tetkikatta; tarifelerin bu esaslar dairesinde iktisadi gelişmemize de zarar vermiye-
cek şekilde hazırlanmasına başlandığı ve askerî nakliyattaki tenzilli tarifelerin de kaldırılması
nın mukarrer olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan geçen sene, ihraç emtiamız olan kömürden tasarruf edilebilmesi için cer sistemi
nin dizele veya elektriğe intikal ettirilmesi tavsiye edilmiş, Demiryolları îşletmesince de bu husus 
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üzerinde ehemmiyetle durularak tatbikatına geçildiği anlaşılmıştır. Bunun süratle genişletilerek 
matlûp seviyeye ulaştırılmasını bilhassa kayda değer bulmaktayız. 

3. Denizyolları politikası 

Geçen seneki bütçe raporunda temas edilmiş olduğu üzere; Denizbank, Münakalât Vekâletinin 
murakabe ve müdahalesinden tamamen uzak bulunmaktadır. Bu halin, Hükümetin ulaştırma poli
tikasındaki bütünlüğü bozacak mahiyette olduğu aşikârdır. Durumun ıslahı için lüzumlu kanun ta
dilinin Meclise bir an evvel getirilmesi yolundaki geçen seneki temenniye bizde iştirak etmekteyiz. 

4. Limanlar politikası 

1954 ve 1955 yılı bütçe raporlarında limanların, muhtelif müesseseler tarafından idare edildi
ğine temas edilerek bunların bir idare altında toplanması temennisinde bulunulmuştur. 

Halen Devlet Demiryolları işletmesine, Denizcilik Bankasına ve belediyelere bağlı olarak işleti
len limanların bir idare altına getirilmesi mümkün olamamasına rağmen limanlarımızın memleketin 
münakalât şebekesiyle ve vasıtalariyle olan münasebetlerini bir elden tetkikte ve tarife mevzula
rında müşterek esasların tatbikinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

5. Havayolları politikası 

Geçen sene encümenimizce iktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi temenni edilen Devlet Ha
vayolları, bir anonim şirket haline getirilmiştir. Sivil havacılık hizmetlerinin Beynelmilel Sivil Hava
cılık Teşkilâtı standardına uygun şekilde ifası için vekâletçe tetkiklere devam edildiği memnuniyetle 
öğrenilmiştir. 

6. Muhaberat politikası 

17 . X . 1953 tarihinde iktisadi Devlet Teşekkülü haline gelen PTT işletmesinin bu tarihten sonra
ki faaliyetinde büyük bir inkişaf müşahade edilmekte ve memnuniyeti mucip görülmektedir. 

Memleketimizde posta, telgraf ve telefon hizmetlerine karşı olan talepler gün geçtikçe artmakta, 
buna mukabil işletmenin imkânları bu talepleri karşılamaya kâfi gelmemektedir. Bu itibarla PTT 
nin malî imkânlarının artırılmasını ve bilhassa âmme hizmetlerinin ifasından mütevellit bu işletmeye 
tahmil edilen külfetlerin bütçeden yardım şeklinde karşılanmasını fyadalı bulmaktayız. Diğer taraf
tan Kurumlar Vergisine tâbi tutulan bu işletmenin telefon, telgraf ve posta ücretlerinden ayrıca 
ödediği Millî Müdafaa Vergisi, belediye ve asker ailelerine yardım hissesi yekûnu 14 milyona yak
laşmaktadır. Gelirinin % 44 dünü başkalarına veren bu müessesenin bünyesinin kuvvetlenmesinin 
mümkün olamıyacağını izaha lüzum yoktur. Bu sebepten dolayı geçen sene de temenni edilmiş oldu
ğu» üzere bu vergi ve hisselerin PTT ye bırakılması hususu üzerinde ehemmiyetle durulmasını kayda 
değer bulmaktayız. 

Memleketimizde şimdiye kadar muhabere şebekeleri üzerinde bir koordinasyona gidilmemiş 
olduğuna da işaret etmek isteriz. Muhtelif teşekküller şurada ve burada yekdiğerinden ayrı telli 
ve telsiz telgraf ve telefon şebekeleri vücuda ge irmekte ve iktisadi olmıyan bu halin önüne 
geçilmesi için PTT idaresince memleketin bünye ve ihtiyacına uygun bir şebekenin vücuda getirilmesi 
zaruridir. Diğer taraftan PTT idaresinin şehir içi telefon şebekelerinin inşasında havagazı, elek
trik ve su idareleriyle anlaşarak mümasil işlerin aynı zamanda ve müştereken yapılmasını temen
niye şayan bulmaktayız. 

Bu işletme için geçen sene temenni edilen Sağ'ık Yardım Sandığının tesis edildiği ve fakat pos
ta tasarruf sandıklarının tahakkuk ettirilemediği anlaşılmaktadır. Ayrı bir kanun mevzuu olması 
icabeden tasarruf sandıkları üzerinde de ehemmiyetle durulmasını temenniye değer buluyoruz. 
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Netice 

Evvelce vekâlet bünyesi içinde çalışan idarelerden bir kısmı iktisadi Devlet Teşekkülü haline 
gelmiş veya Anonim Şirket şekline inkılâbetmiştir. Bu vaziyet karşısında Münakalât Vekâletinin 
sevk, idare ve murakabe vazifeleri çok zayıflamış bulunmaktadır. Geçen sene temenni edilmiş 
olduğu üzere Münakalât Vekâletinin bu durumu üzerinde ehemmiyetle durulmasını yeni bir teşki
lât kanuniyle memleketimize faydalı bir hale getirilemediği takdirde münakale teşekküllerinin 
işletme veya Nafıa Vekâletine bağlanması suretimle Münakalât Vekâleti hakkında bir karara varıl
masını düşünmekteyiz. 

Bütçenin fasıl ve maddelerine gelince: 

Münakalât Vekâletinin 1956 yılı bütçesi yatırımlariyle birlikte 1955 yılma nazaran bâzı fasıl 
ve maddelerde 736 549 lira fazlalık ve 116 500 lira noksanlık arz etmekte ve netice itibariyle 195G 
yılı malî bütçesi 620 049 lira fazlasiyle 4 863 332 liraya baliğ olmaktadır. 

Bu fazlalığın en mühim kısmını maaş ve ücretler fasıllarına 6211 sayılı Kanun mucibince 
yapılan zamlar ile ücretlerin bir üstün dereceye çıkarılması teşkil etmektedir. 

Yüksek Encümenin aldığı karara göre 75 den 100 e çıkarılan ücretler hariç diğerlerindeki 
farklar tenzil edilecektir. 

Yine Yüksek Encümenimizce kabul edildiği takdirde ücretlerinin çok az olması dolayısiyle 
lisan bilir eleman bulmaktaki müşkülâtın önlenmesi için hava trafik ve telsizlere ait kadroların 
bir üst dereceye çıkarılmasını muvafık görmekteyiz. 

Keyfiyeti yüksek takdirlerinize arz ederiz. 

Ordu Mebusu Ankara Mebusu Çorum Mebusu 
S. î§bakan M. Ete Y. Gürsel 
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1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri Özlük haklar 

Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 834 375 930 500 930 500 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 051 875 1 206 700 1 206 700 
21 Merkez memurları açık maaşı 500 500 500 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 3 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 1 889 750 2 138 700 2 138 700 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 176 550 227800 201025 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 988 500 1 253 750 1 151 325 

Fasıl yekûnu 1 165 050 1 481 550 1 352 350 

11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

9 375 

1 

9 376 

10 625 

1 

10 626 

10 625 

1 

10 626 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam- , 
mı 18 000 18 000 18 000 
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F. M. 

12 

21 

22 

31 

32 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler, memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

Fasıl yekûnu 

1066 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

32 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

1356 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

32 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 
. . . , , ı , . , . 

ı için 
Encümenee 
kabul edilen 

Lira 

32 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
217 Ücretler ve tazminler 

10 Ek görev tazminatı 
20 Askerlik dersi öğretmenleri 

ücreti 

Fasıl yekûnu 

133 700 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

142 000 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

137 400 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

ikinci kısım yekûnu 3 266 032 3 841 032 3 707 232 

301 

10 
20 
30 
40 
50 

Üçüncü hısım - Yönetim? 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 

5 000 
3 000 
1 800 
3 000 
3 000 

4 500 
3 000 
1 800 
3 000 
3 000 

4 500 
3 000 
1 800 
3 000 
3 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

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, telçraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masraf lan 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

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 
harcırahlariyle başka masraf
ları 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 500 5 500 5 500 

21 300 20 800 20 800 

5 000 
4 000 
16 500 
6 500 
6 500 
10 500 

49 000 

4 500 
4 000 
13 000 
6 500 
6 500 
10 500 

45 000 

4 500 
4 000 
13 000 
6 500 
6 500 
10 500 

45 000 

20 000 20 000 20 000 

4 000 5 000 5 000 

10 500 15 000 15 000 
10 000 15 000 15 000 
9 500 15 000 15 000 

34 00 50 000 50 000 

4 500 7 500 7 500 
15 000 27 000 27 000 

19 500 34 500 34 500 

53 700 60 000 60 000 

20 000 20 000 20 000 
45 000 45 000 45 000 
50 000 50 000 50 000 
10 000 10 000 10 000 

1 75 000 75 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 

70 Liman Reis ve memurlarının 
vazife ile gemilere gidip gel
meleri için deniz taşıtları üc
retleri 12 000 

Fasıl yekûnu 137 001 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

lan işletme masrafları 
451 Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

15 000 

8 500 
6 000 

14 500 

12 000 

212 000 

20 000 

8 500 
5 000 

13 500 

12 000 

212 000 

309 

403 
416 

417 
418 

11 
12 

11 

12 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Yüksek Denizcilik Okulu umu* 
mi masrafları 
Mayın yok etme masrafları 
Liman idarelerinin deniz taşıt-

2 000 
5 000 

7 000 

2 000 

2 000 

4 000 

345 501 

3 000 

267 800 
6 000 

4 000 
3 000 

7 O00 

2 000 

2 000 

4 000 

453 300 

3 000 

280 000 
6 000 

4 000 
3 000 

7 000 

2 000 

2 000 

4 000 

453 300 

3 000 

280 000 
6 000 

20 000 

8 500 
5 0C0 

13 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

476 Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar bornları 

10 1951 - 1954 yılları borçları 
20 1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısmı yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMt YEKÛN 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümenee 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

56 000 53 000 53 000 

17 000 17 000 17 000 

73 000 70 000 70 000 

40 000 40 000 40 000 

419 300 432 500 432 500 

3 000 3 000 3 000 

4 000 3 000 3 COO 
500 500 500 

4 500 3 500 3 500 

7 500 6 500 6 500 

12 000 
3 266 032 
345 501 
419 300 
7 500 

4 050 333 

12 000 
3 841 032 
453 300 
432 500 
6 500 

4 745 332 

12 000 
3 707 232 
453 300 
432 500 
6 500 

4 611 532 
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Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

kabul edilen 
Lira 

I - Onarımlar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
711 Makina alet ve malzemeleri 

onarımı 
10 Limanlarda kıyılardan verile

cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onarımı 

O Şamandıra bakım ve onarımı 

Fasıl yekûnu 

712 Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Tamir atelyesi için satınalına-
cak makina alet ve malzemeler 

752 Liman idareleri için satınalı-
nacak veya yaptırılacak taşıt
lar 

O Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme masrafları 

762 Hava trafik kontrol merkezleri 
için satmalmacak bord ve mal
zeme 

Yatırımlar yekûnu 

O Yapı işleri ve esaslı onanmlar 
(Nafıa V. Bütçesine) 

UMUMÎ YEKÛN 

3 000 

6 000 
3 000 

9 000 

18 950 

60 000 

75 000 

10 000 

2 000 

177 950 

15 000 

192 950 

30 000 

6 000 
O 

6 000 

20 000 

10 000 

50 000 

O 

2 000 

118 000 

0 

30 000 

6 000 
0 

20 000 

10 000 

50 000 

O 

2 000 

11§ 000 

o 
118 000 o 
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Rapor 

3 . II . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Çalışma Vekâletinin 1956 yılı bütçe (teklifi tarafımızdan incelendi, bu husustaki görüşleri
miz aşağıda arz edilmiştir. 

I. 1956 yılı hütçe teklifi, geçen yılmkine nazaran 352 914 lira fazlaısiyle, 3 772 715 lira
dan ibarettir.. 

îdari ikadrolara her hangi bir ilâve yapılması ile alâkalı olmıyan ve yalnız kanuni bâzı mü-
kelllefiyetlerin tahmil ettiği zaruretlerden doğan bu artış : 

a) Maaş ve ücretlere iki maaş nisbetindeki tahsisatın tutarı olan 302 325 liranın, Çalışma 
Enstitüsü umumi masraflarına, bu Enstitüye iltihak etmiş bulunan ve sayısı bu yıl üç misline 
çıkan Beynelmilel mütahassıslara terfik edilecek öğretmenler, mütercim ve steno daktilograf
lar ile Çalışma Enstitüsüne bağlı olarak kurulmakta olan (meslekî hastalıklar araştırma lâbo-
ratuvarmda çalışacak teknik elemanlar için 75125 liranın, D cetveline dâhil hizmetli ücretle
rine birer derece zam yapılmasını mümkün kılmak üzere 33 865 liranın,.- 'kira bedelleri faslı» 
na 24 550 liranın, iş mahkemelerine katılacak iş veren ve işçi temsilcileri tahsisatına 15 000 
liranın, PTT masraflarına 10 500 liranın ve diğer fasıllara da mütefarrik olarak 10 049 
liranın ilâvesi ile meydana gelen 471 414 lira ile; 

b) B. I. T. masraflarına "katılIma hissemizin bu sene geçen seneye nazaran 59 000 lira daha az 
olması, Çalışma Enstitüsü umumi masraflarında, tesisatın geçen sene yapılmış olması itibariyle bu yıl 
41 700 lira azalma vukubulması, muvakkat memuriyet harcırahlarında 15 000 ve diğer fasıllarda mü
teferrik olarak 2 800 liralık tasarruflar sağlanması sebepleriyle geçen yıl bütçesine nazaran 1956 
yılı bütçe teklifinde vâki olan ceman 118 500 liralık azalma; 

Arasındaki farkdan ibarettir. 

352 914 liradan ibaret olan bu artışta, D cetveline dâhil yalnız 75 liralı'k ücretlerin 100 Di-
raya çıkarılması neticesinde vukubulan (emekli kesenekleri de dâhil) 37 969 liralık tezayüdün 
de yer almış bulunduğu nazarı itibara alınırsa, vekâletin 1956 yılı Bütçesindeki hakiki artış mik
tarı, 314 945 liraya inhisar etmektedir. 

II. Bütçeye mütaallik teklifler : 

1. Bütçenin takdiminden sonra, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yakın ve Orta - Şark îş 
Gücü Faaliyet Merkezi ile faaliyeti gittikçe genişlemekte olan Yakın ve Orta - Şark Çalışma Ens
titüsünün aynı binada yerleşmelerine imkân olmadığı anlaşıldığından, 5947 sayılı Kanunla onan
mış bulunan anlaşma gereğince, iş gücü faaliyet merkezi için ayrı bir bina tutulması ve bu 
maksatla bütçenin 305 nci faslı 12 nci maddesine (12 003) liralık bir tahsisatın ilâve edilme
si ve madde yekûnunun 86 550 liraya iblâğı zazureti hâsıl olmuştur. 

2. Raporun 5 nci maddesinde faaliyeti belirtilen iş ve tşçi Bulma Kurumunun gelirleri, hu
susi idareler ve belediyeler bütçelerine varidatlarının muayyen nispetleri üzerinden konulan tah
sisat ile vekâlet bütçesinin 601 nci faslına konulan tahsisattan ibarettir. 

Diğer taraftan, Kuruma vâki olan iş ve işçi bulma talepleri süratle artmakta, bunun neticesi 
olarak işçilerin iş mahallerine sevk edilmeleri imkânlarının genişletilmesi ve ihtiyaç görülen yeni 
bölgelerde işçi barındırma yurtları tesisi lüzumlu ve hattâ zaruri bulunmaktadır, 
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Belediye ve hususi idarelerden temin ettiği gelirleri mahdudolan İş ve işçi Bulma Kurumunun 

bu vazifeyi ifa edebilmesi için, vekâlet bütçesinin 601 nci faslına (200) bin lira ilâvesiyle bu fasıl 
yekûnunun 250 bin liraya iblâğı zaruri görülmektedir. 

III - İktisadi faaliyet sahasındaki gelişme ve genişleme ile müterafik olarak işçi sayısı art
makta ve binnetice Çalışma Vekâletinin vazifeleri de o nispette tezayüdetmektedir. 

Bu bakımdan, İş Kanununa tâbi iş yerleri ve işçi sayılarında 1950 yılından bu yana meydana 
gelmiş olan artışlar aşağıda mukayese edilmiştir. 

Artış Artış 
Sene 
1er 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

İşyeri 
sayısı 

9 127 
10 147 
11 403 
17 568 
18 794 
19 575 

nispeti 
% 

11 
25 
92 
105 
114 

İşçi 
sayısı 

373 961 
427 364 
488 505 
556 535 
583 365 
614 356 

nispe 
% 

14 
36 
49 
58 
65 

1950 yılma nazaran 1955 yılı sonundaki umumi iş yeri ve işçi sayılarının ve binnetice vekâlet 
vazifelerinin de bu nispetlerle arttığını kabul eylemek lâzımgelmektedir. 

Diğer taraftan, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ile hükümetimiz arasında Teknik Yardım Te
minine dair Esas Anlaşma hükümleri dairesinde akdedilmiş olan 13 sayılı Ek Anlaşma gereğince 
merkezi İstanbul'da olmak üzere tesis edilmiş bulunan «Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü» 
27 Ocak 1955 te fiilen çalışmaya başlamıştır. 

Memleketimizde kurulmuş bulunan ve (Irak, Iran, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Suudi Arabis
tan, Suriye, Ürdün ve Yunanistan) dan gelen ve memleketlerinde çalışma mevzuları ile ilgili teş
kilâtta vazife almış bulunan çeşitli mertebelerdeki memurlar için bir tekâmül ve tefeyyüz merke
zi halinde bulunan enstitü, Eylül 1955 tarihine kadar iki tedris devresi halinde Türkçe, Fransız
ca, ve ingilizce dillerinde olarak, ceman 64 Türk ve ecnebi memurunu yetiştirme ve tekâmül kurs
larına tâbi tutmuştur. 

Bundan başka, enstitü, (Türkiye, Iran, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün) hükümetlerinin Ça
lışma Teşkilâtına mensup yüksek dereceli memurları için, istanbul'da bir bölge semineri de ter-
tibetmiştir. Ayrıca Çalışma Vekâleti enstitü nezdinde, kendi iş müfettişleri için daimî bir tekâ
mül kursu açtırmak üzeredir. 

IV - Çalışma Vekâletinin bütçesi ile doğrudan doğruya alâkadar olmakla beraber, kontrol ve 
murakabesi Çalışma Vekâletine taallûk eden ve sosyal hayatımızda ehemmiyetli bir mevkii bu
lunan sosyal sigortalar faaliyetine ait müşahedelerimiz şunlardır : 

a) 1954 yılı sonunda 24 vilâyetimizde tatbik edilmekte bulunan Hastalık ve Analık Sigortası 
Kanunu, 1955 yılında yeniden 4 vilâyete daha teşmil edilmiş ve böylece, sosyal sigorta kanunları
na tâbi bütün işçilerimizin % 68 inin hastalık sigortasından faydalanmaları temin olunmuştur. 

b) Hastalık ve analık sigortasının tatbik olunduğu bölgelerde sigortalıların tedavilerini müm
kün kılmak üzere İşçi Sigortaları Kurumu tarafından vücuda getirilmiş sağlık tesisleri, 1955 yılı so* 
nunda 1 538 yatak ihtiva eden 8 hastane, 2 sanatoryum ve 8 yataklı dispanserle 16 yataksız dis« 
panser ve 18 sağlık istasyonundan teşekkül etmektedir. 

c) İşçi Sigortaları Kurumunun kendi sağlık tesislerinde yatarak tedavi görenler sayısı ile bun
ların tedavi edildikleri gün sayıları ve ayaktan tedavi edilenlerin tâbi tutuldukları poliklinik mua
yene sayıları aşağıda gösteriİmiftir. 
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25 933 
314 063 

1 070 381 

29 920 
322 250 

1 077 000 

1954 1955 

Yatarak tedavi görenler sayısı 
işgal ettikleri yatak tedavi gün sayısı 
Poliklinik muayeneleri sayısı 

d) Sigortalı işçilere muhtelif sigorta kollarından 1955 yılında 1954 yılma nazaran, % 17 fazla
siyle 21 milyon lirayı mütecaviz sağlık yardımı yapılmış, % 45 fazlasiyle 24 milyon lirayı mütecaviz 
ödenek tediye edilmiştir. 

Bu yardımların sigorta kolları itibariyle 1954 yılı ile mukayeseli müfredatı şöyledir : 

Sağlık yardımları .' Nakdî yardımlar 
1954 1955 1954 1955 

îş kazaları ile meslek hastalık
ları sigortası 1 530 181 1 809 718 4 348 734 5 174 890 
Analık sigortası 1 355 935 1 319 234 1 639 840 1 566 636 
Hastalık ve analık sigortası 15 360 864 18 165 980 9 204 431 15 600 000 
İhtiyarlık sigortası — 1 412 807 1 750 000 

Yekûn 18 246 980 21 294 932 16 605 812 24 091 526 

Hastalık sigortasının yönetim giderleri ve askıda işler karşılığı hariç olmak üzere, 1954 yılı sigor
ta masrafları 24 710 691 lira ile aynı yıl içinde bu sigorta kolunun primleri mecmuu 20 163 680 lira 
arasında 4,5 milyonu mütecaviz gider fazlası meydana gelmiş bulunmaktadır. Tatbik mevkiine ko
nulduğu 1951 yılından bu yana Hastalık ve Analık Sigortası, tatbik sahasının genişlemesi ile birlikto 
artan bir açık vermiştir. 

Bu sigorta kolunun her yıl kaydettiği gider fazlaları çoğu kaza sigortasından toplanmış olan ola
ğanüstü karşılıklardan kapatılmış ve 1954 yılı sonunda bu olağanüstü karşılık bakiyesi 5 288 943 li
raya tenezzül etmiştir. 

e) Sigortalı işçilere mesken inşaatı faaliyeti de bir program dâhilinde devam etmektedir. 

1955 yılının sonunda 4 854 meskenin inşası için 48 kooperatife 50 milyon lirayı geçen arsa ve 
inşaat kredisi açılmış, bu kredinin 37,5 milyonu ödenmiş ve 1 178 meskenin inşaatı tamamlanmış
tır. 

Açılmış bu krediler mecmuunun 1956 yılı sonunda 77 milyona iblâğı mümkün olabilecektir. 

V - Çalışma Vekâletine merbut îş ve îşçi Bulma Kurumu faaliyeti ana hatları itibariyle aşağı
da arz edilmiştir. 

1946 yılında kurulmuş plan îş ve îşçi Bulma Kurumu, kanunla kendisine verilen vazifelerin ta
hakkuku yolunda ve bilhassa memleketimizin iş gücü kaynaklarını, düzenli bir şekilde, iş kolları
na tevcih etmek ve çalışma hayatının muhtacolduğu kalifiye işçileri yetiştirmek hususunda ciddî 
bir faaliyet gösterdiği müşahede edilmektedir. 

Kuruluş yıllarında senede 20 000 civarında işçiyi muhtelif işlere yerleştiren îş ve îşçi Bulma 
Kurumu gerek teşkilâtının genişlemesi ve gerekse tatbik edilen yeni çalışma metotları sayesinde 
1954 yılında (356 521) ve 1955 yılında ise (454 527) işçiyi mesleklerine uygun işlere yerleştirmiş 
bulunmaktadır. 

Kurum tarafından tesis edilen 9 işçi barındırma yurdunda, 1955 yılında (125 444) işçi (271924) 
gece barındırılmıştır. Ve muhtelif iş kollarında (95) usta ve ustabaşıyı, meslekî bilgilerinin artı-
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nlması maksadiyle sanayii ileri Avrupa memleketlerine staja gönderen kurum, diğer taraftan bu 
yardımlardan istifade ederek ecnebi mütehassısların memleketimize gelmelerini de temin etmiştir. 

Amerikan Hükümetinin Milletlerarası îş Birliği İdaresi ile müştereken ve bu idarenin yaptığı 
yardımdan faydalanarak tesis edilen işçi yetiştirme seminerlerinden bugüne kadar (541) işçi fay
dalanmış bulunmaktadır. " v 

Bilhassa köylerimizde âtıl bir durumda kalan iş gücünü kıymetlendirmek maksadiyle bu bölge
lerde el ve ev sanatlarını ihya etmek yolunda iş ve İşçi Bulma Kurumunca girişilmiş olan faaliye
ti takdirle karşılarız. 

VI - Çalışma Vekâleti ve kurumlarının müstakbel faaliyetleri ile ilgili olan temennilerimiz şun
lardır : 

1. Bir taraftan îş Kanunu tatbikat sahasının genişlemesi ve çalışma hayatının tanziminde ye
ni. problemlerin ortaya çıkması diğer taraftan kurumların fonksiyonlarını murakabe dolayısiyle 
vazifeleri süratle artan Çalışma Vekâleti Teşkilât Kanununun, bilhassa kâfi sayıda ve ehliyette mü
fettiş istihdamını, sosyal ve ekonomik inkişafın ortaya koyduğu yeni mevzuları tetkik edecek ele
manlar tavzifini mümkün kılacak şekilde tadili. 

2. Vekâletin, iş Kanunu şümulüne alınma kıstaslarını daha çok işçi ve iş veren kütlelerini ka
nun şümulüne alacak şekilde genişletme tasavvurlarının çabuklaştırılması. 

3. Halen bâzı bölgelerde bâzı mesleklere tatbik edilmekte olan asgari ücret sisteminin bütün 
yurda ve bütün mesleklere teşmili. 

4. ihtiyarlık yaşma gelen ve fakat 25 yıl sigortalılık süresini doldurmamış oldukları için ihti
yarlık aylığına hak kazanamıyan sigortalılara, kabul edilecek asgari bir müddet sigortalı kalmış 
olmak şartiyle kısmi bir ihtiyarlık aylığı tahsisi hususunun temini. 

5. ihtiyarlık sigortasında 60 yaş olarak tesbit edilmiş bulunan ihtiyarlık yaşının indirilmesi 
mevzuunun yeniden tetkik edilmesini. 

6. işçilere mesken ikrazatmda bulunma işinin bir programa raptı suretiyle, bütün işçilerin kısa 
zamanda sıhhi ve rahat meskenlere sahibolmalarmm temini. 

7. ilk üç güne ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesi için şart olan 15 günlük sürenin 
hastalık hallerinde 10 güne, iş kazaları ile meslek hastalıkları hallerinde daha aşağı indirilmesi. 

8. Sigortalıların bakmakla mükellef oldukları kimselerinin hastalıklarının, masrafları iş veren, iş
çi ve Devlet tarafından müştereken karşılanmak suretiyle tedavi bakımından sigortalanması. 

9. Ileriki yıllarda meydana gelecek hastalık ve analık sigortası açığının, diğer sigorta kollarına 
ait teknik karşılıklara müracaat zaruretinde kalınmaksızın kapatılması için, bu sigorta kolu masrafla
rına Devlet iştirakinin temini veya sigortalılara yeni bir mükellefiyet tahmilini tazammun etmiyen 
tedbirler alınması. 

10. iş ve işçi Bulma Kurumunun bilhassa iş ve işçi bulma, işçilerin iş yerlerine sevk, yeni bölge
lerde işçi barındırma yurtları açma ve kalifiye işçi yetiştirme faaliyetini icabında teşkilâtını tevsi et
mek suretiyle artırması. 

istanbul Mebusu Tekirdağ Mebusu Tokad Mebusu 
Mükerrem Sarol Zeki Erataman Ömer Sunar 
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101 

M. Tahsisatın nev'i 

Birinci hısım - Tahsisat v? 
benzeri özlük İnaklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 

12 000 

1956 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 

12 000 

plı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

. 12 000 

12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 545 250 617 950 617 950 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 201 125 t 361 275 1 361 275 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 1 746 377 1 979 227 1 979 227 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 93 000 123 250 108 400 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 115 875 158 950 143 650 

Fasıl yekûnu 208 875 282 200 252 050 

203 Geçici hizmetliler ücreti 116 625 220 000 220 000 

ÎT - 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 

11 000 

32 000 

l 600 

12 000 

32 000 

1 600 

12 000 

32 000 

l 600 
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22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları öUiırı 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

1 500 

2 000 
540 

52 640 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

1 500 

2 000 
540 

53 640 

Encümenee 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

1 500 

2 000 
540 

53 640 

207 Ecnebi dil bilenlere 4658 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyie 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
86 032 
2 100 

87 797 
2 100 

86 590 
2 100 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

tkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrufları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

2 212 650 

4 000 
10 000 
10 000 
4 500 
2 500 

200 

31 200 

2 624 965 

4 000 
10 000 
10 000 
4 000 

200 
200 

28 400 

2 593 608 

4 000 
10 000 
10 000 
4 000 

200 
200 

28 400 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 7 000 7 000 7 000 
20 Döşeme 9 000 9 000 9 000 
30 Demirbaş 8 000 8 000 8 000 
40 öteberi masrafları 5 000 8 000 * 8 000 
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50 
60 
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1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

3 000 
10 000 

42 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
10 000 

45 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 
10 000 

45 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 9 500 9 500 9 500 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta, telgraf ücretleri 6 000 8 000 8 000 
12 Vilâyetler posta, telgraf iıcret-

305 

306 
307 

308 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
30 
42 

11 
12 

leri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Tetkik için ecnebi memleket
lere gönderilecek vekâlet mü
fettişlerinin harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

13 000 
12 000 
10 000 

41 000 

42 100 
50 000 

92 100 

3 000 

17 500 
60 000 

280 000 

21 000 

378 500 

2 000 
3 000 

5 000 

16 000 
15 000 
12 500 

51 500 

42 100 
74 550 

116 650 

7 000 

17 500 
45 000 

280 000 

21 000 

363 500 

2 000 
3 000 

5 000 

16 000 
15 000 
12 500 

51 500 

42 100 
86 550 

128 650 

7 000 

17 500 
45 000 

280 000 

21 000 

263 500 

2 000 
3 000 

5 000 

• 
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11 

12 

31 

32 

Çalışma 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Vekaleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

2 000 

4 500 

1 500 
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1956 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

2 000 

2 000 

4 500 

1 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

2 000 
-

4 500 

1 500 

Fasıî yekûnu 10 000 10 000 10 000 

Üçüncü kısım yekûnu 612 300 636 550 648 550 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 6 000 6 000 6 000 
408 Kom;syonlar huzur ücretleri 

10 iş ihtilâfları hakem kurulları
na katılacaklara ödenecek hu
zur ücret ve harcırahları 50 000 50 000 50 000 

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 1 500 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 51 500 51 500 51 500 

416 Çalışma Enstitüsü umumi mas
rafları 206 700 165 000 165 000 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek ö-
demeler 20 000 35 000 35 000 
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10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
10 000 

14 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 
10 000 

14 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 000 
10 000 

14 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 4 000 4 000 4 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 201 500 142 500 142 500 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 20 150 21 000 21 000 

22 Milletlerarası Çalışma Konse
yi âzalığımn harcırah ve mas 
rafları 8 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 229 650 171 500 171 500 

Dördüncü kısım yekûnu 531 850 447 000 447 000 

1 000 
1 

1 001 
; - . = ; : : • — - - ; - - . 

1 000 
1 200 

2 200 
. , - r = . - ^ = . . , : . - , ı : 

1 000 
1 200 

2 200 
„:- : . -~r-rs ~: 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 1951 - 1954 yılları borçlan 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 4837 sayılı Kanunun 13 neti 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve işçi Bulma Kuru
muna yardım 50 000 50 000 150 000 

•Altıncı kısım vekûnu 50 000 50 000 150 000 
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Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 000 
l 212 650 
612 300 
531 850 
1 001 
50 000 

\ 419 801 

12 000 
2 624 965 
636 550 
447 000 
2 200 
50 000 

3 772 715 

12 000 
2 593 603 

6±S 550 
447 000 
2 200 

150 (KÎO 

3 853 358 





38 - İşletmeler Vekâleti 



Rapor 
5 . II , 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

İncelenmek üzere tarafımıza havale buyurulan 1956 yılı İşletmeler Vekâleti Bütçesini tetkik 
ettikf mütalâalarımızı berveç'hiâti arz ederiz. 

Memleketimizin devlet sermayesiyle işleyen 3460 sayılı Kanuna tâbi büyük bir kısım İktisa
di Devlet Teşekkülleriyle 2804 sayılı Kanun ile kuruUan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünü, 
5528 sayılı Kanun gereğince bünyesinde toplamış bulunan İşletmeler Vekâletinin 1956 yılı 
Bütçesi. 1955 yılı bütçesine nazaran 1 947 930 lira eksiği ile 9 210 370 lira olarak teklif ediL-
miş bulunmaktadır. 

9 210 370 liranın 1 209 370 lirası, geçen seneye nazaran 134 000 lira fazlasiyle maaş, ürcet 
ve umumi masraflara, 1 000 lirası geçen senenin aynı olarak yapı ve onarmalara, 8 000 000 lira
sı, geçen seneye nazaran- 2 081 930 lira noksaniyDe Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne ayrıl
mış bulunmaktadır. 

Maaşlar, ücretler ve umumi masraflar kısmındaki geçen seneye nazaran 134 000 liralık faz
lalık bütçe lâyihasının mucip sebep raporunda tafsilen izah edildiği veçhile fasıl 201 madde 
11 deki merkez memurları maaşlarında ve fasıl 202 deki ücretlerde iki maaş ilâvesine tekabül 
eden 122 500 lira ile fasıl 301 madde 50 ve 60 taJki, fasili, 304 madde 11 ve 21 deki masraflara 
yapılan 9 500 liralık, fasıl 403 deki temsil masraflarına yapılan 3 000 liralık zamlar yekûnundan 
fasıl 307 ımadde 10 dan tasarruf edilen 1 000 liranın tenzil suretiyle tahassul etmiş bulunımakta-
dır. 

5528 sayılı Kanun ile teşekkül etmiş bulunan İşletmeler Vekâletinin uhdesine bu kanunun 
1 nci maddesi gereğince, halen Etibank, Sümerbank, Makine Kimya Endüstri Kurumu, Türki
ye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Türkiye Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi. Azot Sa
nayii Türk Anonim Şirketi ve Türkiye Anonim Ortaklığı Müesseselerinin faaliyetlerini tanzim 
ve murakabe vazifesi ile yeniden tesis edilecek Devlet İktisadi Teşekküllerinin plân ve prog
ramlarının tanzimi vazifesi verilmiştir. 

3460 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, yukarıda tadadedilen bu müesseselerin malî ve idari 
muhtariyete sahibolduklarmı beyan ettiği gibiaynı kanunun 43 ncü maddesi de bu müesse
selerin idare ve murakabe uzuvlarının her birinin müdebbir ve basiretli birer tüccar gibi hare
ket etmelerini âmirdir. 

3460 sayılı Kanunun fou sarahatine ve umumiyetle bu kanunun ruhuna göre, hükümetle 
irtibatı Başvekâlet Murakabe Heyetinin fonksiyonile taayyün etmiş olan bu muhtar ve tam 
bir iktisadi hüviyete sahip teşekküU ve müesseselerin işletmelter namı altında bir vekâlete 
ayrıca bağlı kılınmalarının imâna ve mahiyetini izah müşküldür. 

İtibari sermayesinin yekûnu 5,5 milyarı tecavüz eden bu müesseselerin istenilen verimle çalı-
şamamış olmaları vakıasının sebepleri arasında bu bağlılığın ehemmiyetli bir yeri olduğu kanaa
tindeyiz. Meselâ, çok daha küçük iktisadi üniteler için dahi tecvizi kabil olmıyacak şekilde 
kısa fasılalarla bu muazzam müesseselerin sevk ve idare elemanları arasında vukua getirilen de
ğişikliklerde bu bağlılığın tesiri aşikârdır, s

! 
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İşletmeler Vekâletinin bünyesi içerisinde bulunan ve isimlerini yukarıda zikretmiş bulunduğu

muz 7 müessesenin 1950 tarihinden beri başlamış ve 1962 senesine kadar tamamen ikmal edilmesi za
ruri bulunan yatırımları yekûnu 2 milyar liradır. Bu meblâğın % 50 si dahilî ve % 50 si haricî 
ödemedir. 

Bu yatırımlardan 31 . XII . 1955 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan kısmın bedeli yuvar
lak olarak, haricî tediye miktarı 504 000 000 ve dahilî tediyesi 775 000 000 lira olmak üzere 
1 279 000 000 liradır. , 

1956 senesinde başlanmış işlerin ikmali için yapılması zaruri yatırımların bedeli ise, 121 000 000 
lirası haricî ve 201 000 000 lirası dahilî olmak üzere yuvarlak olarak 322 000 000 liradır. Bu işlerin 
1962 senesine kadar tamamen ikmali için yapılacak mütaakıp senelerdeki yatırımlar mecmuu da, 
299 000 000 lirası haricî 90 000 000 lirası dahilî olmak üzere ceman 389 000 000 liradır. 

2 milyar Türk lirasının 72 000 000 Türk lirası Marshall Yardımından ve 366 000 000 lirası 4-5-6 
sene vâde ile temin edilmiş haricî kredilerden, 1 milyar Türk lirası da, dahilî kaynaklardan temin 
edilecektir. 

Şüphesiz ki, yukarda arz ve beyan edilen yatırımların tahrik edeceği yeni yeni işler için müta
akıp senelerde yeni yatırımlara gidilmekten içtinabedilemiyecektir. 

Binaenaleyh 1962 senesine kadar yatırımlar hacminin, bugünkü rayiçlere göre 3,5 ilâ 4 milyar 
Türk lirasına baliğ olması muhtemeldir. 

Müesseselerin 1956 senesinde yapacakları yatırımlar bütçeden karşılanmadığına ve bu müessese
ler otofinansman yolu ile ancak para ihtiyaçlarının üçte birini karşıladıklarına göre geriye kalan 
üçte iki para kısmının kısa vadeli kredilerle karşılanmaması şayanı tavsiyedir. 

1950 den beri İşletmeler Vekâletine bağlı müesseselerin yaptığı yatırımların 339,5 milyon Türk 
lirası hammadde sanayii ve 940 milyon lirası masnuat sanayii kısmına olmuştur. Temenni olunur 
ki, bundan sonra yapılacak devlet sermayesi yatırımları daha ziyade hammadde istihsâline matuf 
bulunsun. 

İstihsali, daha ziyade tam veya yarı mamuller olan Sümerbankm, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve diğer resmî ve hususi sermayelerle birlikte kurduğu şirketlerin mecmu sermaye yatırımı aşağı
daki şekilde hisselerden mürekkeptir. 

Sümerbank, iktisadi Devlet Teşekkülleri, resmi daireler veya ser
mayesi devlete ait şirketler hissesi 689 000 000 T. L. % 82,5 

Hususi sermaye hissesi 146 000 000 T. L. % 17,5 

835 000 000 

Hususi sermaye diye tavsif ettiğimiz 146 000 000 lira içerisinde Türkiye iş Bankasının ve yaban
cı sermayenin de hisseleri vardır, tleriki senelerde bu nispetin hususi sermaye lehine çoğalması te
menniye şayandır. 

işletmeler Vekâleti bünyesi içerisinde bulunan Etibank'm başlıca iki iştigal mevzuundan mem
leketin elektrik enerjisine olan ihtiyacını sağlıyacak tesisler için halen taahhüt altına girmiş oldu
ğu işlerin karşılığı yuvarlak olarak 567 000 000 liradır. 

Etibank'm halen inşa etmekte olduğu enerji tesisleri 1957 senesi sonuna kadar ikmal edilecektir. 
Yukarda verilen 567 000 000 liranın 343 000 000 nu halen ödenmiş olup geriye kalan kısmı 1960 
senesine kadar ödenecektir. 1960 senesinde, diğer müesseseler ile birlikte Etibank'm inşa ettiği ener
ji tesisleri ile Türkiye'nin enerji istihsal kapasitesi bugünküne nazaran % 122 artacaktır. Bu suret
le halen Türkiye'de insan başına senede istihlâk edilen KWh 52 enerji 1960 tarihinde - nüfus teza-
yüdü de nazarı itibara alınmak şartiyle - 130 kv/h çıkıaeak ve fakat bu artışa rağmen, bugün me-
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deni dünyada milletlerin medeniyet seviyesini ölçmek için bir mikyas telâkki edilen elektrik istih
lâk miktarı bakımından memleketimiz maalesef bugünkü Yugoslavya'nın istihlâk seviyesine 1960 
da dahi ulaşamıyacaktır. 

1960 senesine kadar Türkiye'de yapılacak elektrik enerjisinin istihsal ve tevzii için yatırımlar 
yekûnu takriben 1,2 milyar Türk lirası olup bu yatırım neticesi istihlâke arz edilecek elektrik ener
jisini sarf edebilmek için asgari bu miktar bir yatırımın da elektrik istihlâk eden tesislere yapıl
ması zarureti vardır. Bu yatırımın en mühim kısmı transformatör, elektrik motörü, kablo ve porse
lenden mamul izolatörler gibi iptidai maddesi memleketimizde bulunan mamullere sarf edileceğine 
göre bu sanayiin memlekette tekevvünü için Hükümetin bu vadide şimdiden rehberlik etmesi şa
yanı temennidir. 

Etibankm diğer iştigal mevzuu olan yer altı servetlerimizin kıymetlendirilmesi için girişmiş ol
duğu ve halen devam etmekte olan yatırımlar yekûnu 604 000 000 lira olup şimdiye kadar sarf 
edilmiş olanı 340 000 000 liradır, 

Yer altı servetlerimiz arasında, bir taraftan memlekette kurulmuş ve kurulacak sanayiimizin 
enerji kaynağı olması bakımından diğer taraftan memleketimizde bol miktarda rezervi bulunma
ması dolayısiyle millî ekonomimizi en fazla alâkadar eden maden kömürü ve linyit yataklarımızdır, 

Mahını olduğu üzere maden kömürü istihsalinin % 100 ü Etibank tarafından yapılmakta ve 
mekşuf maden kömürü yatakları en modern usullerle senede ancak 5,8 milyon ton satılabilir ma
den kömürü ihracına müsait bulunmaktadır. Bu istihsal temposu ile halen mekşuf maden kömü
rü rezervinin 100 sene kâfi gelebileceği hesaplanmaktadır. Memleketimizin yegâne maden kömürü 
müstahsili Ereğli Kömürleri İşletmesi istihsal maliyeti ile satış fiyatı arasındaki menfi fark dola
yısiyle bu sene de bilançosunu 35 milyon lira kadar bir zararla kapatmaktadır. 

Satış fiyatlarının hükümetçe dondurulmuş olmasından, mütevellit bu zararlar halen askıda 
durmakta ve şimdiye kadar birikmiş zararlar yekûnu 128 000 000 Türk lirasına baliğ olmaktadır. 

Zonguldak kömür havzası için hazırlanmış olup tatbikine başlanmış olan amenajman işleri ik
mal edildikten sonra rasyonel bir çalışma ile kömür maliyetlerinin düşeceğini ve zararların rla 
kalkacağını tabiî addetmekteyiz. 

Diğer taraftan memleketimizin muhtelif bölgelerinde1 kısmen rezervleri tâyin edilmiş ve kısmen 
tâyin edilmemiş linyit yatakları mevcudolup bunların ekserisi dünyadaki diğer emsallerine naza
ran keyfiyet bakımından daha üstün evsaftadır. 

1954 senesinde Türkiye'de linyit istihsali % 79 u Ktibank işletmeleri tarafından yapılmıştır, 
ve bu nispet hususi müteşebbisler lehine kaymak tandansın] göstermektedir. Maalesef bu seyir 
memleketin umumi, iktisadi menfaati ile bağdaşmamaktadır. Zira halen gerek Etibank ve gerek
se hususi teşebbüs tarafından istihsal edilen ceman yekûn 2 000 000 ton tuvenan linyitin % 79 
unu istihsal ve piyasaya en elverişli bir şekilde arz etmek için Etibank 45 000 000 liralık bir ya
tırım yapmış iken mütebaki % 21 istihsali yapmak için hususi teşebbüs hiçbir zaman Etibankm 
yaptığı yatırımın nispetine uygun bir yatırım yapmamıştır. Halbuki madenler, teknik bünyelerine 
uygun asgari bir yatırım yapılmadan işletildiği takdirde millî servet kaptıkaçtıya getirilmiş olur. 
Bu mevzuun hiç olmazsa bu yönden asgari ölçüde bir kontrol a tâbi tutulması temenniye eok şa
yandır. 

İşletmeler Vekâletinin bize vermiş olduğu malûmata göre 1960 senesinde, yani 4 sene sonra, 
Türkiye'nin yıllık linyit kömürüne ihtiyacı 4 000 000 tona çıkacaktır. Garp Linyitleri İşletmesi
nin istihsalini bir misli daha artırması kabil olacağını ve 1 milyon ton da hususi maden işletme
leri tarafından istihsal edileceğini nazarı itibara alsak dahi geriye kalan 1 milyon ton linyitin 
jeniden istihsal etmek icabedecektir. Garp Linyitleri İşletmesi senede 1 milyon ton istihsal için 
lüzumlu amenajman işlerini 8 senede tahakkuk ettirdiğine göre 1960 senesine kadar 1 milyon 
ton fazla linyit, istihsal edebilmek için yeniden faaliyete geçmekte geç kalındığını zannediyorum-
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Memleketimizde istihsal edilen blister bakırı senede 27 bin ton civarındadır. Bu miktarın 10 bin 

tonu memleket dâhilinde sarf edilmekte olup içerisinde 172 500 dolar kıymetinde altın ve 47 500 kıy
metinde gümüş ziyan edilmektedir. Memleketimizde sarf edilen bakır, ev eşyası olarak kullanıl
maktadır. Medeni dünyada artık ev eşyasında bakırı alüminyum gibi daha ucuz madenler istihlâf 
etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh aynı işi görmek için 10 000 tonluk bakır hacmmda üç defa da
ha hafif olan alüminyum ithâl edilip de memleketteki bakır sanayiini alüminyum sanayiine çevir
mek suretiyle senevi bakır ihracından yapılacak döviz tasarrufu 6 milyon dolar civarında olacak
tır. 

Dünya bakır piyasasında muamele gören bakırların elektrolitik bakırlar olduğu nazarı itibara alınarak 
bizim de istihsâl ettiğimiz blister bakırını bu evsafa çevirmek için beher tonda 33 dolar tasfiye mas
rafının, elektrik enerjisinin de memlekette bol olacağı göz önünde tutularak, memleket içerisinde 
kalmasının temini şayanı arzudur. 

Memleketimizin sınai bünyesiyle mukayese edildikte hakikaten büyük bir sınai potansiyele sa-
hibolan Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun Askerî Fabrikalar hüviyetini terk etmesine sebep bu 
müessesede, harb silâhlarından başka memleketimizin şiddetle muhtacolduğu ziraat makinelerinden, 
maden makinelerinden, su makûllerinden, inşaat makinelerinden, ev eşyalarından ve iş tezgâhla
rından muayyen tipleri imâl etmeye salih modern atelyeleri mevcudolup bu atelyelerin yalnız harb 
sanayiine tahsis edildikte iktidarlarından çok daha aşağı derecelerde istifade edildiği mülâhazasıdır. 
Fakat rasyonel bir mülâhaza ile bu müessesenin bünyesinde yapılan değişikliğin üzerinden 5 sene
yi mütecaviz uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen kendisinde mevcut bu kabiliyetten maalesef 
kâfi derecede istifade edilememektedir ve buna da misal 1954 senesindeki bilanço kârının eski ikti
sat değerlerine nazaran dahi % 4,7 gibi çok cüzi bir nispette oluşudur. 

Kanaatimizce bu müessesede ilk önce yapılması gereken iş, her büyük makine fabrikasında oldu
ğu gibi, yukarda misal olarak saydığımız makine cinslerinden imali, gerek iç piyasa için ve gerek
se dış piyasa için, rasyonel olan muayyen tipler seçildikten sonra bu makinelerin konstrüksiyonunu 
hazırlıyacak bir büro kurulmasıdır. Bu konstrüksiyon bürosuna icabederse yabancı mütehassıs da 
getirilmelidir. Fakat Makine Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarının, başka fabrikaların mamulü 
olan makinelerin yedek parçalarını imâl etmeye kalkışması hiçbir zaman bu müessese için rantabl 
olamaz. Binaenaleyh böyle bir fikir sakattır. 

Halen çalışmakta olan Şeker fabrikalarımızın yekûnu 11 olup bu fabrikalarda 1955 senesinde 
işlenen şeker pancarı yekûnu 1 800 000 ton, ve bundan istihsal edilen şeker yekûnu ise 254 000 
tondur. 

1956 senesinde ise mevcut fabrikalara ilâve edilecek 4 yeni şeker fabrikası ile birlikte 15 şeker 
fabrikasının işliyeceği şeker pancarı miktarı 2 370 000 ton ve istihsal edilecek şeker miktarı ise 
360 000 ton olacaktır. Şeker pancarından artacak ceman yekûn 105 100 ton melastan halen mevcut 
3 alkol fabrikasına ilâve edilecek 3 tane yeni alkol fabrikası ile birlikte 70 - 80 bin ton melastan 
25 000 ton alkol elde edilecek ve geriye kalandan suni şekilde ihzar edilecek hayvan yemine % 5 
miktarında karıştırılmak suretiyle sarf edilecektir. 

Kurulmakta olan Şeker fabrikalarını tam kapasite ile çalıştırabilmek için lüzumlu şeker pan
carı bulunmadığı dedikodusu hakkındaki kanaatimiz, Türkiye'nin zirai sahalarının, zamanla lüzum
lu şartlar temin edildikçe daha çok fazla şeker istihsali için gereken şeker pancarım istihsal edebile
ceği merkezindedir. Şeker fabrikalarının şeker pancarı talebi tahassül etmedikçe pancar zeriyatınm 
gelişmesine imkân olamîyaeagma göre Türkiye'de ziraat sanayiine yapılacak her yatırım gibi şeker 
fabrikalarına yapılan yatırımlar da muhiktir kanaatindeyiz. 

Memleketimizde sarf edilmekte olan çimento takriben 1,5 milyon ton civarında olup bunun % 47 
si hariçten celbedilmektedir. Halen inşası derpiş edilmiş çimento fabrikalarımız ikmal edildikten son
ra çimento istihsalimiz 2,5 milyon tona baliğ olacaktır. Bu fabrikaların programları gereğince ik
mali inşaları şayanı temennidir. 
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Memleketimizin başlıca ihtiyaçlarından suni gübre sanayii, Azot Sanayii T. A. Ş. tarafından ve 

Almanya'da BASF Firması marifetiyle Kütahya civarındaki Seyitömer linyitleri sahasında kurul
maktadır. 

Bu tesis senede: 
l80 000 ton % 20 Azotlu amonyum sülfat 

50 000 » % 20 Azotlu amonyum sülfat 

6 000 » % 98 Nitrik asit 
ve infilâk madenleri için 1 000 ton amonyum nitrat, 

Soğutma tesisleri için 1 000 ton mayi amonyak istihsal edilecektir. 

Ayrıca Seyitömer linyitlerinden enerji istihsali de düşünülmektedir. 

Azot sanayiine lüzumlu ham maddelerden kömür seyitömer linyitlerinden, alçı Ankara ile 
Eskişehir arasında Biçer civarında, demirlibalçık Edremit civarından temin edilecektir. 4 ncü madde 
olarak lüzumlu asit sülfüriğin murguldan temini düşünülmekte ise de iskenderun Superfosfat 
Fabrikası Murgul'un asit istihsalini bel'etmesi vakıası karşısında yeni bir memba düşünülmesi ikti
za eder. 

Nihayet vatanın istikbali için büyük ümi:ler vadeden petrol membalarını bulmak için yapı
lan araştırmalar hüsran ile netilenmemiş, bilâkis şevk verici olmuştur. 

Sanayi sahasında girişilen bu büyük mikyastaki yatırımların müstakbel verimlerinin en mü
him garantisinin mütehassıs insan elemanı olduğunda hiç bir şüpheye mahal yoktur. Fakat maal
esef Etibankm enerji tesisleri için halen yetiştirmekte olduğu 299 teknisiyen ve muhasebe uzma
nından gayri hiçbir müessesenin bu vadide giriştiği teşebbüse şahidolunamamıştır. 

Millî gelirimizin büyük kısmını bel'eden ve yakın bir âtide ikmal edilecek olan bu tesisler, ema
net edilecek mütehassıs ellerden mahrum kalırlarsa, teşebbüslerimizin neticesi hüsran olacaktır. 

Yüksek Encümenin tetkiklerine saygı -ile arz ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Sırrı Yırcalı 

Siird Mebusu 
Baki Erden 

Zonguldak Mebusu 
Hüseyin Balık 

Zonguldak Mebusu 
Sabih Duralı 
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1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
'i Lira 
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1956 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

I - Maaşlar ve ücretler 
taşlar 
»rkez memurları maaşı 

21 Merkez memurları açık maaşı 5 250 5 250 5 250 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 666 500 745 000 745 000 

Fasıl yekûnu 671 750 750 250 750 250 

202 Ücretler 141 000 185 000 160 000 

206 

11 

21 

31 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 

Fasıl yekûnu 

14 000 

3 000 

4 000 

21 000 

14 000 

3 000 

4 000 

21 000 

14 000 

3 000 

4 000 

21 000 

207 Ecnebi dil bilenlere ?656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 600 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Bandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

Üçüncü hısım - Yöne tim 
masrafları 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi menıleketler harcırahı 

35 819 
2 100 

35 819 
2 100 

35 819 
2 100 

tkinci kısım yekûnu 873 169 995 669 970 669 

301 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

21 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
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 
Merkez telefon masraflar; 

2 000 
1 000 
2 000 
6 000 
8 000 

20 000 

39 000 

1 500 

1 500 
15 000 

2 000 
1 000 
2 000 
6 000 

10 000 
22 000 

43 000 

1 500 

2 000 
20 000 

2 000 
1 000 
2 000 
6 000 

10 000 
22 000 

43 000 

1 500 

2 000 
20 000 

Fasıl yekûnu 16 500 22 000 22 000 

1 200 
6 000 

3 000 
20 000 
68 000 
15 000 

1 200 
6 000 

2 000 
20 000 
68 000 
15 000 

1 200 
6 000 

2 000 
20 000 
68 000 
15 000 
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M . Tahsisatın nev'i 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 

11 Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 

12 Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 

Dördüncü kısmı yekûnu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen ' kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 i 1 

106 001 105 001 105 001 

2 000 2 000 2 000 

2 000 2 000 2 000 

1 000 1 000 1 000 

3 000 3 000 3 000 

175 201 183 701 183 701 

2 000 5 000 5 000 

6 000 6 000 6 000 
1 000 1 000 1 000 

7 000 7 000 7 000 

5 000 5 000 5 000 

14 000 17 000 17 000 
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P. M. 

İşletmeler Vekâleti 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1956 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 1 000 1 000 1 000 

Beşinci kısım yekûnu 1 000 1 000 1 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 10 081 930 8 000 000 8 000 000 

Altıncı kısım yekûnu 10 081 930 8 000 000 8 000 000 

KISIMLAR YEKÜtiTJ 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

12 000 
873 169 
175 201 
14 000 

1 000 
10 081 930 

11 157 300 

12 000 
995 669 
183 701 
17 000 
1 000 

8 000 000 

9 209 370 

12 000 
970 669 
183 701 
17 000 
1 000 

8 000 000 

9 184 370 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onanmı ve küçük yapılar 1 000 1 000 1 000 

Yatırımlar yekûnu 1 000 1 000 1 000 



B - Cetveli 

VARİDAT BÜTÇESİ 



Rapor 
/ . II . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1956 varidat bütçesini tetkik ettim. 1955 yılı varidat tahminine nazaran 461 796 539 lira fazla-
siyle 3 250 856 540 lira olarak Hükümetçe teklif edilmiş olan bu bütçe 1950 yılına nazaran % 168 
nispetinde ve 1 950 823 543 liralık bir artışı temsil etmektedir. 

Hükümet gerekçesinde Devlet varidatının ekonomik gelişmemize muvazi olarak yıldan yıla artış
lara mazhar olduğu kaydedilmekte, bu artışın 1956 da da devam edeceği ifade olunmuş bulunmakta
dır. 

Mütalâamıza göre : Gelir kaynaklarımızın muhtelif gruplarında 1955 de mevcut şart^ 
ların 1956 da da devam etmemesi için sebep yoktur. Bilâkis vergiler zaviyesinden 
tetkik edilince, istihsal sektörlerinde ve millî gelirde, iç ve dış ticarette 1954 e 
nazaran 1955 te olduğu gibi 1955 e nazaran da 1956 da inkişaflar pek tabiî olarak, beklenebilir. Bize 
bu hükmü, umumi konjonktür ve bugünMi ekonomik tandan» verdirmektedir. 

1950 den sonra takibedilen malî ve iktisadi politikanın umumiyetle vatanda çalışma şevkini 
artırdığı, istihsali teşvik ettiği, binnetice iştira gücünün kuvvetli surette fazlalaşmasını intacettiği 
bir hakikattir. Bu hal para ve kredi mevzuunun dirayetli şekilde kullanıldığı takdirde iktisadi 
faaliyetleri artıracağı hakkında muasır iktisatçılar tarafından ileri sürülen fikirlere tetabuk et
mektedir. Denilebilir ki «İktisadi mekanizmanın normal bir seyir takibedememesinden mütevellit 
za'fı ve kifayetsizliği, yeni iştira gücü temin ve tevzi etmek suretiyle gidermenin mümkün oldu
ğu» 1950 den bu yana memleketimizde muvaffakiyetle tecrübe edilmiş ve ekonomimizde 1938 den 
1950 yılma kadar süren vahîm statik durumun bertaraf edilmesi gibi çok mesut bir netice kaza
nılmıştır. 

Zirai ve sınai istihsal : 

Filhakika, zirai ve sınai istihsalde 1950 den bu yana azımsanmıyacak derecede mühim netice
ler elde edilmiş bulunmaktadır. 1.950 den evvel ziraate tahsis edilen topraklar 8 874 500 hektar 
iken 1950 den sonra bu miktar devamlı şekilde artmış bulunmaktadır : 

Ekilen saha (1 000 hektar) 

Diğer sınai 
bitkiler 

Hububat 

7 735,0 
8 244,2 
8 807,4 
9 868,0 

11 077,2 
11 271,3 
12 080,0 

Bakliyat 

396,5 
426,8 
418,3 
435,6 
457,8 
460,5 
495,0 

Pamuk 

300,9 
448,5 
641,8 
675,0 
604,7 
581,8 
624.9 

(*) 

442,1 
464,9 
451,2 
483,1 
547,9 
551,4 
580,8 

Yekûn 

8 874,5 
9 584,4 

10 316,0 
11 461,7 
12 687,6 
12 865,0 
13 780,7 

Yıllar 

1946/50 
1950 
.1951 
1952 
L953 
1954 
1955 (1) 

(1) Muvakkat rakamdır. 
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Ömai istihsale gelince; »ınai istihsal endeksi erimiz de her yi) hn- miktar terakki kaydetmek

tedir : 

Sınai istihsal muvakkat endeksleri 

(1948 — 100) 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (1) 

Madenler 

100,0 
115,1 
122,0 
127,2 
145,8 
174,1 
152,9 
153,5 

tnıalât 
nanayii 

100,0 
112,2 
112,6 
109,5 
128,8 
135,3 
154,7' 
171,6 

Gıda 
sanaj'ii 

100,0 
114,4 
119,9 
124,8 
128,9 
148,4 
161,3 
210,5 

Genel 
endeks' 

100,0 
113.5 
114,7 
118,4 
133,1 
148,8 
157,1 
177,0 

Çok dikkate şayan gördüğümüz diğer bir tabloyu da raporumuza almayı faydalı bulduk. Aşa
ğıda gösterilen bu tabloda sadece devlet gelirlerine kaynak teşkil eden müesseseler yer almış 
bulunmaktadır. 

Tablo, vergiye tâbi sınai müessese adedinde her yıl vâki olan devamlı ve mühim artışı açık 
bir şekilde göstermektedir. Ayrıca bunların ödedikleri vergi miktarında da, aynı şekilde, yıldan 
yıla büyük artışlar kaydedildiğine burada işaret etmek yerinde olur : 

1948 - 1954 yılları Muamele Yergisine tâbi sınai müesseselerin adedini gösterir cetvel 

Sanat grupları 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 

A) Toprak sanayii 
B) Maden » 
C) Tahta » 
D) Kimya » 
E) Gıda » 
I - Yünlü mensucat (2) 

II - ipekli » 
III - Pamuklu » 
TY - Diğer » 

C) Deri sanayii 
H) Kauçuk » 
J ) Kâğıt » 
E) Müteferrik» 

Toplam 
Bankaların adedi 
Sigorta şirketlerinin adedi 

104 
411 
688 
721 
410 
723 

___ 
— 
113 
53 
114 
515 

3 852 
560 
119 

104 
331 
653 
396 
410 
751 
--
..... 

91 
72 
93 
961 

3 862 
625 
126 

127 
355 
693 
386 
435 
743 
.._ 
---
— 
88 
91 
92 

t 059 

4 069 
676 
132 

138 
457 
860 
404 
155 
61 
500 
140 
139 
101 
123 
101 
972 

4 151 
739 
137 

160 
448 

1 195 
430 
233 
74 
620 
92 
228 
103 
178 
108 

1 090 

4 959 
822 
136 

201 
561 

1 480 
480 
270 
91 
688 
108 
263 
137 
224 
115 
994 

5 612 
971 
147 

1 

1 

6 
1 

188 
684 
733 
603 
304 
128 
693 
130 
258 
126 
208 
101 
199 

355 
149 
153 

4 351 4 713 4 877 5 027 5 917 6 730 7 657 

(1) Aylık muvakkat rakamdır. 
(2) 1948 - 1950 yılları mensucat sanayiine ait müesseseler tek kalemde, 1950 den tonrv mensvmi sa

nayiine ait grupların müessese adedleri İM a>yn ayn gösterilmiştir. 
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Piyasa şartlan ve dış ticaretimiz : 

Â - Piyasa şartları : 

Gelirlerimiz zaviyesinden 1955 yılının 1956 ya sirayet edecek olan iktisadi faaliyetlerinde, bir 
yıl evveline nazaran, daha müsait şartları ihtiva ettiği istatistiklerden anlaşılmaktadır. 1950 den 
bu yana zirai istihsal bakımından en gayrimüsait yıl addedilen 1954 ile onun sirayeit içinde müta
lâa edilmesi tabiî olan 1955 yılında gelirlerimizin normal nispetlerde artışlarını muhafaza etmiş bu
lunması, iç piyasada tedavülün ve mübadelelerin yılın fena şartlarına rağmen, aksamadığını gös
termesi bakımından dikkate şayandır. 

Tedavüldeki para ile kredi hacımları bir bakıma iştira kudretini temsil ederler. Millî gelirlere 
ait rakamlar göz önünde tutularak tedavüldeki para ve kredi hacımları tetkik edilirse Devlet gelir
lerindeki inkişafın menşei kolaylıkla anlaşılır. 

Millî gelir, emisyon hacmi ve devlet gelirleri tahsilatını gösterir cetvel 

(000 ilâvesiyle) 

Emisyon 
Millî gelir Emisyon Banka kredileri hacmi ve banka Devlet gelirleri 
cari fiyatlarla hacmi yekûnu kredileri toplamı tahsilatı (1) 

Senesi (Lira) (Lira) (Lira) (Lira) (Lira) 

1948 8 814 700 1 001 309 1 190 400 2 191 709 1 223 781 
1949 7 924 000 960 332 1 330 600 2 290 932 1 482 976 
1950 8 964 200 1 002 945 1 588 500 2 591 445 1 300 033 
1951 10 693 800 1 182 871 2 210 000 3 392 871 1 352 652 
1952 12 424 100 1 284 748 3 094 400 4 379 148 1 651 821 
1953 14 696 400 1 465 302 3 990 900 5 636 202 1 936 775 
1954 14 272 700 1 530 211 4 885 800 6 416 011 2 198 931 
1955 — 2 071 731 5 496 700 7 568 431 2 789 060 (tahmin) 

Not: 

1. 1948 -1954 yıllan devlet gelirleri tahsilatı Hazine mizanlarından alınmıştır. 1955 yılı ise 
bütçe tahminlerini göstermektedir. 1949 yılı 14 aylıktır. 

2. Diğer bilgiler İstatistik Umum Müdürlüğünün aylık bülteninden alınmıştır. 
3. Emisyon hacmındaki miktarlar, madenî paraları da ihtiva etmektedir. 

B - Dış ticaret: 

Yine gelirlerimiz zaviyesinden tetkik edildiği takdirde 1950 den bu yana dış ticaretimizin bir 
devre evveline nazaran çok müsait bir durum arz letmekto olduğu kolaylıkla görülür. 1950 yılından 
evvelki devrede dış ticaretimizi ifade eden rakamlar 1950 den sonra gerek ihracatta gerek ithalâtta 
geniş terakkiler kaydetmiştir. İstihsal sektörlerindeki teçhizin ve daha modern işletmeler meydana gel
mesinin yurtta istihsali gittikçe daha kuvvetlendirmekte olduğuna şüphe yoktur. İhracata müte
veccih zirai istihsallerde kemiyet ve keyfiyet itibariyle elde edilecek her terakki elbet dış satmal
ına gücümüzü artıracaktır. Bu bakımdan Devletçe yapılmış olan envestismanlarm mânasında hayati 
bir ehemmiyet görmemek mümkün değildir. 

Diğer taraftan kalkman bir memleket aynı zamanda ihtiyaçların çoğalışını ifade 'eder. Çoğalan 
ihtiyaçlar ise istihsalde ve dış ticarette başlıca teşvik unsurlarıdır. O halde ihracat ve ithalât fonksi
yonlarının Devlet gelirlerine temin ettiği meblâğların yıldan yıla artmasını, milletçe daha müsait bir 
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hayat seviyesinle sarmak için meydana gelmiş olan isteklerin neticesi olarak mütalâa etm%k dcğru 
olur. Milletçe daima yıldan yıla daha müsait bir hayat seviyesine ulaşmak azmi içinde bulunduğu
muza göre her varılan merhalede daha geniş bir talebin dış ticaretimize tesir etmesi tabiîdir. 

Bütün bu mütalâalarımızla raporumuzun başında işaret ettiğimiz bir noktainazarı teyidetmiş bu
lunduğumuza kaaniiz. Bu noktainazar şudur : Ekonomimiz ve Devlet gelirleri bakımından 1956 
yılı en as 1955 yılındaki gelişme nispetlerini muhafaza edecek; böylece 1950 den bu yana iktisadi ve 
malî sahalarda inkişafın normal seyri bu yıl da devam etmiş olcaktır. 

Devlet gelirleri bakımından ekonomimizin böykco kısa bir tahlilini yaptıktan sonra şimdi gelirle
rin mütalâasına geçebiliriz. 

1956 VARİDAT BÜTÇESİ 

Burada her şeyden evvel şunu arz etmeme müsaadenizi rica ederim ki, Devlet gelirleri Hükü
metçe kalem kalem hakikaten dikkatli bir incelemeden sonra, titizlikle tesbit edilmiş, bu arada 
bilhassa tahsil imkânları bütün düşüncelerin üstünde nazarı itibara alınmıştır. Raportörünüz, Ma
liyemizin bu itinasını memnuniyet ve teşekkürle kaydeder. 

1956 Varidat Bütçesini umumi olarak tetkik etmeden evvel bu bütçenin 1955 yılı Bütçesi ile 
mukayese ve münasebetini tâyin etmek yerinde olacaktır. 

Devlet gelirleri tahsilatındaki yıllık artış ve 1955 ve 1956 yıllarında umumi konjonktür seyri 
göz önünde tutulmak suretiyle, 1956 gelir tahminleri yekûnunun şu şekilde hesaplanması müm
kündür : 

Milyon 
Lir?, 

1955 yılının 10 aylık fiilî tahsilat yekûnu 2 191 
Bu esasa göre, mütaakip iki ayda tahsil edileceği tahmin 
olunan miktar 438 

1955 sonuna kadar tahsili umulan miktar 2 629 
1954 yılı tahsilatı — 2 181 

1955 yılı tahsilatının 1954 ten fazlası 44S 

Bu mukayese bize, 1955 tahsilatının 1954 tahsilatından % 20 nispetinde fazla olacağını göster
mektedir. Aynı artış nispetinin önümüzdeki yılda da devam edeceği göz önünde tutularak, 100 
milyon liralık Musul petrolleri hissemizin de ilâvesi ile 3 milyar 255 ilâ 3 milyar 265 milyon lira
lık gelir sağlanacağı kanaatine varılabilir. 

Yine 1956 gelirlerini kalem kalem incelemeden evvel 1955 varidat bütçesinde yer almış olan 
başlıca vergilere ait tahminlerin grupları itibar'yle sene içindeki tahsil miktarlarım tesbit etmek 
faydalı olacaktır : 
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Gelirin nev'i 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
ithalât Muamele Vergisi 
imalât Muamele Vergisi 
Bankalar Muamele Vergisi 
Gümrük Vergisi 
Akar Yakıt Yol Vergisi 
Ham Petrol istihlâk Vergisi 
Tekel Mad. Sa. Vergisi 
Tekel safi hasılatı 
Tapu harçları 
Damga Resmi 
Yukardakiler dışında kalan 
Devlet gelirleri 

1955 yılı 
Bütçe tahmini 

620 000 000 
110 000 000 
210 000 000 
250 000 000 
55 000 000 

270 000 000 
80 000 000 
36 000 000 

159 400 000 
194 600 000 
55 000 000 

110 000 000 

639 060 001 

2 789 060 001 

1955 yılı 
10 aylık tah. 

yekûnu 

577 305 225 
77 163 608 

163 432 482 
202 192 385 
44 375 474 

214 281 290 
62 701 616 
20 407 077 

147 362 662 
193 535 142 
43 187 592 
70 333 306 

375 399 182 

2 191 677 041 

Yukarıki cetvelden de anlaşılacağı üzere, sojn iki aylık tahmini tahsilat miktarları da ilâve 
edildiği takdirde, 1955 bütçesinin gelir tahminleri sadece 150 - 170 milyon lira raddesinde bir nok
sanla tahakkuk etmiş olacaktır. Bu miktara, 1955 yılında Musul petrollerinden alınacağı umulan 
fakat tahsili mümkün olamıyan, 100 milyon liranın da dâhil bulunduğunun unutulmaması lâzım
dır. O halde, demek oluyor ki 1955 varidat bütçesi tahminleri hakikaten isabetle tesbit edilmiştir, 
denilebilir. 

1956 gslir tahminlerinin tetkiki : 

1956 varidat bütçesiyle teklif edilmiş olan gelirlere gelince : Bunlara ait tahminler üzerindeki 
tetkiklerimizin neticesi tekliflerimizle beraber aşağıda arz olunmuştur. 

Gelir Vergisi: (Fasıl: 11) 

1955 malî yılı Gelir Vergisinden 620 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin olunmuştu. Halbuki, 
1955 yılının 10 aylık devresi sonunda bu vergiden yapılan tahsilat 577 milyonu bulmuş ve yıl sonu
na kadar tahsilatın 657 milyon liraya baliğ olacağı anlaşılmıştır. Böylece 1955 tahsilatı, 1954 yılma 
nazaran % 28 nispetinde bir fazlalık arz eden tahmin miktarını da % 6 civarında aşmış olacaktır. 

Tatbikine başlandığı 1951 yılından beri devamlı bir gelişme gösteren Gelir Vergisi tahsilatının ar
tış seyri şöyle olmuştur. 

Fiilî tah Yıla naza-
silât miktarı Bir evvelki ran artış 

Senesi Lira artış miktarı nispeti % 

1952 299 809 773 90 605 541 43,30 
1953 394 642 334 94 832 561 31,63 
1954 527 743 392 - 133 101 058 33,72 
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Hükümet 1956 yılı için Gelir gergisinden 750 milyon lira teklif etmiştir. Bu miktarın tesbitin-

de : 

1. Mükellef adedinde, her sene müşahede edilen 10 binin üstündeki artış, 

2. Gelir miktarındaki tezayüt, 

3. Ücretlerden kesilen vergilerle stopaja tâbi olan miktarlarda görülen senevi ortalama 70 mil
yon civarındaki artış, 

4. Ve 1955 ile 1956 yıllarının vergi hâsılasına müessir mühim hâdiseleri, 

Göz önünde tutulmuştur. 

Filhakika, 1955 yılında tahsili umulan 657 milyon liradan 259 milyon lirası yıllık beyannameye 
müstenit vergiye; mütebaki 398 milyon lirası da ücretlerle menkul sermaye iratlarından kesilen 
stopaj Gelir Vergisine taallûk etmektedir. 

Her sene ortalama olarak, yıllık beyanname veren mükelleflerin ödediği vergi 50 milyon lira, 
ve stopaj Gelir Vergisi ise 70 küsur milyon lira artış göstermektedir. Buna göre, 1956 yılında, 
1955 yılma nazaran : 

1. Yıllık beyanname veren mükellefler için 50 milyon 

2. Stopaj Gelir Vergisinde 70 milyon olmak üzere ceman 120 milyon lira fazlasiyle 777 mil
yon lira tahsilat yapılabileceği nticesine varılmaktadır. 

Ancak, 6/7 Eylül hâdiselerinin 1956 yılının Gelir Vergisi tahsilâtına yapacağı direk ve endi-
rek tesirlerin de göz önünde bulundurulması lâzımgeleceği aşikârdır. 

Hükümetçe teklif edilen 750 milyon liranın yıllık tahsilat seyri ile 1955 ve 1956 yıllarının 
konjonktür durumu göz önünde tutulmak suretiyle, isabetle tahmin ve tesbit olunduğu netice
sine varılmıştır. 

Kurumla?' Vergisi : (Fasıl : 12) 

1955 yılı bütçesinde, Kurumlar Vergisi için 110 milyon lira gelir tahmin edilmiştir. 10 ncıı 
ay tahsilat rakamlarına göre, bu vergiden sene sonuna kadar 80 milyon lira gelir sağlana
cağı anlaşılmaktadır. 

Kurum adediyle kurumların kazançlarında müşahede olunan yıllık artış nispeti ve 1955 yılı
nın müsait konjonktürü göz önünde tutularak, 1956 malî yılında mezkûr vergi için 120 milyon 
lira teklif edilmiştir. 

Gerçekten; 1. Kurumlar Vergisine tâbi müesseselerin sayısı, 1953 yılında î'631 iken, 1954 de 
1890 a ve 1955 te ise 2181 e yükselmiştir. 

2. Diğer taraftan; iktisadi Devlet Teşekkülleri ile hususi teşebbüslerin mevcut tesislerini geniş
letmeleri ve istihsallerini artırmaları neticesi olarak, elde ettikleri gelir de devamlı şekilde art
maktadır. 

Arz olunan bu mucip sebeplere binaen Hükümetin teklifi uygun bulunmuştur. 

Esnaf Vergisi : (Fasıl : 13) 

10 aylık tahsilatın seyrine göre Esnaf Vergisinden sene sonuna kadar 35 milyon lira tahsil edi
leceği ve binnetice 1955 yılı bütçe tahmininden 2 milyon lira kadar fazla gelir sağlanacağı anla
şılmaktadır. 

Hükümet 1956 yılı Esnaf Vergisi için 30 milyon lira teklif etmiştir. 
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Yüksek malûmları bulunduğu veçhile; Esnaf Vergisi a) gezici esnaf ve b) sabit esnaf olmak 

üzere iki grup esnafı içine almaktadır. 20 . V . 1955 tarihinde kabul buyurulan 5682 sayılı Kanunla, 
Esnaf Vergisi 1956 malî yılından itibaren kaldırılmış bulunmaktadır. 

Vergileri peşinen malî yıl içinde alınmakta olan gezici esnaf 1956 malî yılında artık Esnaf Vergi
si ödemiyecektir. Sabit esnaftan ise, 1955 takvim yılı faaliyetinden mütevellit vergi, 1956 yılında 
alınacaktır. 

Bu sebeple gezici esnafa ait vergi düşüldükten sonra, sabit esnafın ödiyeceği kısmı teşkil etmek 
üzere, 1956 bütçesine Esnaf Vergisi olarak 30 milyon lira konulmuştur. 

İthalât Muamele Vergisi : (Fasıl : 19 - Madde : 11) 

10 aylık tahsilatın seyrine göre yıl sonuna kadar İthalât Muamele Vergisi hasılatının 200 milyon 
lirayı bulabileceği anlaşılmaktadır. Bu miktar, 1954 yılı tahsilatı olan 184 milyon liradan % 8 nispe
tinde bir fazlalık arz etmektedir. 

Aynı artış seyrinin 1956 yılında da devam edecsği göz önünde bulundurularak, hükümetçe bu 
vergi için teklif edilen 225 milyon lira uygun görülmüştür. 

İmalât Muamele Vergisi : (Fasıl : 19 - Madde : 12) 

10 aylık tahsilatın mütezayit seyrine göre, sene sonuna kadar bu vergiden 250 milyon lira civarında 
hasılat sağlanacağı anlaşılmaktadır. 

Mezkûr verginin son yıllar zarfındaki fiilî tahsilat miktarı ve artış nispeti şöyle bir seyir ta-
kibetmiştir. 

Bir evvelki yıla nazaran 
Fiilî tahsilat Artış Artış 

Senesi miktarı (Lira) miktarı nispeti % 

1953 167 028 679 21 464 064 14,74 
1954 196 319 483 29 290 804 17,53 
1955 (Tahmin) 250 000 000 53 680 517 27,34 

1955 yılında gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri ve gerekse hususi teşebbüs tarafından yeni
den birçok tesislerin kurulduğu ve mevcutların da yapılan ilâvelerle imal ve istihsal kapasite
lerinin genişletildiği yüksek malûmlarıdır. 

1956 yılında yeniden faaliyete geçecek veya genişletilecek fabrika ve işletmeler dolayısiyle 
sınai istihsalin hissedilir derecede artacağı göz önünde tutularak, hükümetçe bu vergiden 1956 
yılı için 300 milyon lira teklif olunmuştur. 

Kanaatimiz, konjonktürün gayet müsait oluşu ve sınai imalâtın süratle artmakta bulunması 
hasebiyle bu vergiden 1956 da elde edilecek meblâğın 300 milyonun üstünde ve 310 milyonu te
cavüz edeceği merkezindedir. Bu bakımdan bu maddeye (10 milyon) lira ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Bankalar Muamele Vergisi: (Fasıl: 19 - Madde : 13) 

Tahsilatın arz ettiği seyre göre Bankalar Muamele Vergisi tahsilatının malî yılın sonuna ka
dar 66 milyon lirayı bulacağı ve binnetice 1955 tahmininden 11 milyon lira bir fazlalık vereceği 
anlaşılmaktadır. 

Filhakika; 1951 yılından beri bankalar Muamele Vergisinde büyük ve devamlı bir gelişme 
müşahade edilmektedir. Mezkûr vergiden 1953 yılında, bir evvelki yıldan % 17 fazlasiyle 32,6 
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milyon, 1954 de ise 45,6 milyon lira tahsil olunmuştur. Buna göre 1954 tahsilatı 1953 tahsilatın
dan, % 40, 1955 yılı muhtemel tahsilat yekûnu ise, 1954 den % 44 nispetinde fazla bulunmakta
dır. 

1955 yılında açılan ve 1956 da da açılması takarrür eden banka şube ve ajansları da nazarı itiba
ra alınarak hükümetçe 1956 yılı için teklif olunan 100 milyon liranın uygun bulunduğu neticesine 
varılmıştır. 

Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi : (Fasıl : 20 - Madde : 11) 

1955 yılma müdevver şeker stokunun kifayetsizliği yüzünden, Haziran ve Temmuz aylarında şeker 
satışları düşük seviyede kaldığından, 1955 için bu kaynaktan beklenen gelirin sağlanamıyacağı anla
şılmaktadır. 

Filhakika, 1954 - 1955 devresinde istihsal edilen 170 bin ton şekerden 1955 takvim yılına 101 bin 
tonu devrolunmuş ve bu miktar aynı senenin Ocak - Mayıs aylarında satılmıştı. 

Yapılan tahminlere ve hesaplara göre, 1955 - 1956 kampanyası istihsalinin 260 bin tonu, 1956 -
1957 istihsalinin de 300 000 tonu bulacağı anlaşılmaktadır. 

1956 malî yılı zarfında 264 bin ton şeker satılacağı neticesine varan hükümet, mezkûr yıl için Şe
ker İstihlâk Resmi olarak 235 milyon lira teklif etmiştir. Bu teklifin, 21 . VII . 1955 tarih ve K/986 
sayılı Koordinasyon Kararı ile yeniden tesbit edilen şeker fiyatlarına ve ayda ortalama 22 bin ton 
sarfiyat tahminine müstenit bulunduğu görülmektedir. 

Hakikaten, 1955 yılında mevcut 11 şeker fabrikası istihsalinin 250 bin tonu bulacağı ve mütaakıp 
yılda ise 4 yeni fabrikanın iltihakı ile rekoltenin 300 bin tona yükseleceği hesaplanmış bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan, piyasaya şekerin bol miktarda çıkarıldığı Kasım ve Aralık aylarına ait satış ye
kûnu sırasiyle 24 351 ve 23 768 tona baliğ olmuştur. 1955 ve 1956 istihsal hacmi muvacehesinde, 
artık 1956 yılında şeker darlığı hissedilmiyeceği aşikârdır. 

Sözü geçen aylardaki satış miktarına kıyasen, 1953 yılının aylık satış ortalamasının 23 bin ton ola
rak alınmasının ve bu suretle hükümet teklifinin 245 milyon liraya iblâğının daha uygun olacağı ka
naat ve neticesine varılmıştır. 

Ham Petrol İstihlâk ve Akar Yakıt Yol Vergisi: (Fasıl : 21 - Madde. : 14, 15) 

Mezkûr vergilerin ithal veya istihsal edilen akar yakıtın cinsine göre değişik nispetlerde alın
dığı yüksek malûmlarıdır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ist:a;al ve satışa arz ettiği ham petrol ve müştakları 
memnuniyet verici bir şekilde gelişmektedir. Filhakika 1956 yılında, 253 bin ton civarında ham 
petrol istihsal edileceği ve bundan da 48,7 bin ton benzin, 56,2 bin ton Fuel Oil, 100 bin tondan fazla 
asfalt ve bir miktar da motorin elde olunacağı anlaşılmıştır. Sadece istihsal edilecek benzin mik
tarı 1955 e nispetle 4 misilden fazla bir artış ifade etmektedir. 

Diğer taraftan 1955 yılının 11 aylık akar yakıt ithalâtı kıymet itibariyle, 1954 ün ayni devresine 
ait ithalâttan % 6 nispetinde fazla bulunmaktadır. 

Elde mevcut malûmata göre, 1955 yılı akar yakıt ithal tahmini, 1,1 milyon ton olduğu halde, 
1956 yılında ithalâtın 1,2 milyon tonu bulacağı anlaşılmaktadır. 

Dahilî istihsalin buna ilâvesiyle elde edilecek miktar nazarı itibara alınınca, Hükümet teklifi
nin ince hesaplara müstenit ve uygun bulunduğu neticesine varılmaktadır. 
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Gümrük Vergisi : (Fasıl : 20) 

10 aylık tahsilat rakamlarına göre, bu vergiden sene sonuna kadar sağlanacak varidatın tah 
min miktarı olan 270 milyon lirayı bulacağı ümide dilmektedir. 

Bu miktar, ayni verginin 1954 tahsilat yekûnu olan 214 milyon liradan 56 milyon lira fazla 
bulunmaktadır. 

1955 yılının 11 aylık ithalât yekûnu olan 1 275 500 000 lira, bir evvelki yılın ayni devresine 
ait 1 220 300 000 liralık ithalâttan % 4,52 nispetinde (55 200 000) lira fazla bulunduğu malûmdur 

1955 yılının ithalât hacmma nispetle, gümrük hasılatında görülen bu artışın bilhassa, gümrük 
tarifesi intibakından ileri geldiğine işaret etmek yerinde olur. 

Bilindiği üzere tavizli gümrük pozisyonlarının spesifik esastan advalorem esasına intibakla
rını sağlıyan anlaşmalar 1955 Temmuzundan itibaren yürürlüğe girmiştir. Bunun neticesi olarak, 
gümrük tarife sistemimizin geniş ölçüde kıymet esasına ircaı ameliyesi de tamamlanmış bulunmak
tadır. 

işte Gümrük Vergisi hâsılatmdaki artışta, 1955 Temmuzundan itibaren ad valore'm tarifenin tam 
bir şekilde tatbikine geçilmesinin büyük tesiri olmuştur. 

Hükümet teklifinde; işbu tarife intibakı neticesinin 1955 te 8 aylık devreye tallûk etmesine 
mukabil 1956 yılının tamamına şâmil olacağı mütalâasiyle, 1956 için 290 milyon lira teklif edilmiş
tir. 

Yaptığımız tetkikler sonunda, Hükümet esbabı mucibesinin ve teklifin yerinde olduğu netice
sine varılmıştır. 

Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi : (Fasıl : 21 - Madde : 16) 

Tahsilatın seyrine göre, 1955 yılı sonuna kadar bu vergiden 14 milyon lira civarında gelir sağ
lanacağı anlaşılmaktadır. Bu miktar 1954 tahsilatını teşkil eden 12 milyon liradan % 16 nispetinde 
fazladır. 1954 yılının bir evvelki yıl tahsilatından fazlası ise ancak % 14 raddesinde bulunmakta 
idi. 

Bu kısa mukayeseden de anlaşılacağı üzere, mezkûr vergi tahsilatı her yıl artan bir hızla geliş
mektedir. Bunun, yeniden inşa veya tevsi edilen elektrik santrallerinin mesut bir neticesi olduğu
na şüphe yoktur. 

Elde mevcut rakamlara göre, sadece Ankara, istanbul, izmir şehirlerinin aylık ortalama elek
trik istihlâki şöyle bir seyir takibetmiştir. "-

Aylık ortalama elektrik 
Senesi istihlâki - milyon kilovat -

1953 36,2 
1954 43,2 

\1, 2nci aylar} 45,2 
}3, 4 neü aylar j 50,2 

Diğer taraftan, Türkiye aylık elektrik istihsal ortalaması da 1953 de 91,9 milyon kilovat saatten 
1954 te 107,7 ye 1955 yılının Ocak ayında ise 118,6 milyon kilovata yükselmiştir. 

1956 yılında ikinci Çatalağzı santralinin 40 bin kilovat tutarındaki iki grupu ile Soma ve 
Tunçbilek santralleri de 1956 yılında işletmeye açılmış olacaktır. 

inşaları devanı etmekte olan 149 mmtaka santralinden büyük kısmı da yine bu yıl içinde istih
sale bağlıyacaklardır. 
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Gerek elektrik istihsal ve istihlâkinde müşahede olunan gelişme ve gerekse 1956 yılında yeni

den faaliyete geçecek santrallerin mevcut istihsal kapasitesini büyük ölçüde artıracağı hususu göz 
önünde tutulmak suretiyle pek yerinde olarak, 195G için bu gelirden 20 milyon lira hasılat sağla
nacağı tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Yergisi, Tekel İdaresi safi hasılatı : (Fasıl : 21, 25 - Mad
de : 17). 

Tekel Bütçesinin tetkiki sırasında da görüldüğü üzere 1956 malî yılı içinde : 

1. Tekel maddeleri Savunma Vergisinden 174 623 395 lira; 

2. Tekel safi hasılatından da 219 488 145 lira; 

Olmak üzere ceman 394 111 540 liralık gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Sözü geçen vergi ve hasılatın Tekel Genel Müdürlüğünce hazineye ödenme şeklinin hususiyeti 
dolayısiyle fiilen tahakkuk eden gelirle, hazineye yatırılan miktar arasında her sene bir miktar 
fark hâsıl olmaktadır. 

Bu farkın, 1955 yılı için hazine lehine olmak üzere 12 milyon lira tutacağı anlaşılmış ve bu 
miktarın, 5 076 605 lirası tekel maddelerinden alınacak Savunma Vergisi ve 6 923 395 lirası 
ise tekel safi hasılatı tahminine eklenmiştir. 

Tekel safi hasılatının, yapılan satışların tutarı ile çeşitli giderler arasındaki farktan tahassül 
ettiği yüksek malûmlarıdır. 

Ahiren tetkik edilen Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin masraf yekûnunu teşkil eden 
48 217 695 lira 47 500 083 liraya indirilmek suretiyle 600 bin liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

Bu suretle tekel safi hasılatı olarak hazineye ödenecek miktarın 600 000 lira artırılarak cem
an 227 011 540 liraya iblâğı gerekmektedir. 

Nakliyat Vergisi : (Fasıl : 21 - Madde : 18) 

10 aylık tahsilat neticelerine göre, yıl sonuna kadar bu vergiden 33 milyon lira civarında hâsı
lat sağlanacağı .anlaşılmaktadır. Bu miktar, mezkûr verginin 1954 yılı tahsilatı olan 25,4 milyon lira
ya nazaran % 29 nispetinde bir artışı ifade etmektedir. 

Aynı artış temposunun 1956 yılında da devam edeceği aşikârdır. 1955 in muhtemel tahsilatının 
% 29 uı ise 9 milyondan biraz fazla tutmaktadır. 

1955 yılı sonlarında gerek demiryollarımızda gerek Denizyollarında servise yeniden birçok ta
şıma vasıtaları ithal edilmiş olduğu nazarı itibara alınarak Hükümetçe teklif edilen 40 milyon lira
nın 42 milyon liraya iblâğının yüksek takdirlerine arzı uygun bulunmuştur. 

Damga Resmi : (Fasıl : 22 - Madde : 12), 

Damga Resminin 1955 malî yılı bütçe tahmini 110 milyon liradır. 

10 aylık tahsilatın seyri yıl sonuna kadar bu gelirden ancak 86 milyon lira hasılat sağlanabileceği
ni göstermektedir. 

Halbuki, Hükümet, 1956 yılı içinde 1955 yılının aynı olmak üzere 110 milyon lira teklif etmiştir. 
Hükümet teklifi hazırlandıktan sonraki aya ait tahsilat rakamları biraz gerileme göstermiştir. 

Bu sebeple 1956 tahsilatının, 1955 yılının muhtemel tahsilatı olan 86 milyon liradan en çok 14,15 
milyon lira fazla olabileceği neticesine varılmış ve tahminin 100 milyon liraya indirilmesinin Yüksek 
Heyetinize arz ve teklifi uygun görülmüştür. 
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Noter hardan : (Fasıl : 23 - Madde : 13) 

Hükümetçe, 9 aylık tahsilat neticelerine istinaden noter harçlarından 1956 malî yılı için 7 milyon 
lira teklif edilmiştir. 

Halbuki 10 ncu ay rakamları 7 milyon liranın bu yıl sonuna kadar tahsil edilebileceğini gös
terdiğinden, yıllık artış nispeti nazarı itibara alınarak, 1956 için bu gelirlerden 7,5 milyon lira 
hasılat sağlanacağı kanaatine varılmıştır. 

Bu sebeple; hükümet teklifinin 500 bin lira arttırılarak, 7,5 milyon liraya çıkarılması uygun 
olacaktır. 

Peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli: (Fasıl: 31 - Madde : 11) 

Golir Bütçesi tekliflerinde 1955 tahsilat seyrine göre sene sonuna kadar bu gelirden 6 mil
yon lira raddesinde varidat sağlanacağı ifade edilmiştir. 

Yüksek malûmlarıdırki; hazine el\nde bulunan gayrimenkullerden bir âmme hizmeti için 
lüzumu bulunmıyanlarla, âmme hizmetine tahsisli olup da artık o hizmet veya başka bir âmme hiz
m e t ' ^ yararlı olmıyanlar hazinece 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde satılarak tasfiye edil
mektedir. 

6188 sayılı bina yapımını Teşvik Kanunu muvacehesinde, hazine emvalinin satılması beledi
yelerin muvafakatine bağlı olduğundan son zamanlarda hazine satışları azalmış bulunmaktadır. 

Âmme hizmetine tahsisli olup kullanılmasına lüzum kalmayan gayrimenkullerin tasfiyesini is
tihdaf eden kanun lâyihası : 

1. Kültür arazisini de şümulüne aldığından ve muhtaç çiftçiler aleyhine tecelli edeceğinden, 

2. Muhasebei Umumiye Kanunu ile takyit edilmiş bulunan (1,5 milyon liradan fazla değerde 
olan malların satışı kanun istihsaline bağlıdır) hükmünü bertaraf ettiğinden, Bütçe Encümenin-
d3 red edilmiş ve hükümetçe geri alınmıştır. 

Bu defa, münhasıran belediye hudutları içinde ve Millî Müdafaa hizmetleri için muhtelif su
retlerde iktisabedilmiş ve tahsis veya işgal edilmiş olup halen kullanılmasına lüzum bulunmayan 
gayrimenkullerin Maliye Vekâletince tasfiyesi hakkında hazırlanmakta (Millî Müçlafaa Vekâletin
ce) olan kanun lâyihası, kanuniyet kesbettiği tikdirde, gayrimenkul satışlarından mütehassıl 
varidat artmış olacaktır. 

O halde Hazine elindeki gayrimenkullerden âmme hizmetine elverişli bulunmıyanlarm, mevzu
atın müsaadesi nispetinde peyderpey satışa çıkarılarak tasfiyeleri cihetine gidilmesinin uygun 
olacağı aşikârdır. Bu maksatla hareket edildiği takdirde, Hükümetin teklifinin üstünde bir hası
lat sağlanması mümkün olacaktır. 

Bu sebeple, 1955 tahmininin 6 milyon liradan 7,5 milyon liraya iblâğını yüksek takdirlerine 
arz ederim. 

Faizler : (Fasıl 33 - Madde : 12) 

Hükümet teklifi hazırlandıktan sonra alman aylık tahsilat hesapları, faizlerin 1955 malî yılı 
sonuna kadar 5 milyon lira gelir sağlanacağını göstermektedir. 

Bu sebeple; 1956 yılı faiz tahmininin, 1 milyon lira artırılarak, 5 milyon liraya yükseltilme
sinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Yukarda ayrı ayrı izah edilen mucip sebeplere müsteniden, Hükümetçe 1956 malî yılı için tek-
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lif olunan vergi tahminlerinde yapılmasını uygun bulduğumuz zam ve tenziller, toplu bir halde, aşa 
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

îlâve edilen Tenzil edilen 
Verginin adı 

îmalât Muamele Vergisi 
Şeker ve Glikoz istihlâk V. 
Tekel safi hasılatı 
Nakliyat Vergisi 
Damga Resmi 
Noter harçları 
Peşin para ile satılan Gay. 
Faizler 

. 

M. 

Yekûn 

miktar (lira) 

10 000 000 
10 000 000 

600 000 
2 000 000 

500 000 
1 500 000 
1 000 000 

25 600 000 

miktar (lira) 

10 000 000 

10 000 000 

1956 varidat bütçesinin başlıca fasılları hakkında mütalâa ve tekliflerimi bu suretle arz etmiş 
bulunuyorum. Raporuma son vermeden evvel zamanın icapları karşısında bâzı vergilerimize mü-
taallik kanunlarda hâsıl olan boşluklara ve sonra da umumiyetle vergi politikamıza temas etmekte 
fayda mütalâa etmekteyim. 

Tadili icabeden bâzı hükümler hakkındaki düşüncelerimiz 

1. Bilindiği gibi îmalât Muamele Vergisi Kanunu, bilhassa sınai inkişafımızı engellemekte
dir. Bu kanun aynı zamanda smai müesseselerimizin modern teknik ve çalışma içinde inkişafına 
yararlı olabilmek maksadı içinde yeniden tedvinine karar verilmiş olması bizi bu kanuna ait dü
şüncelerimizi arz etmekten vareste kılmış bulunmaktadır. Tahminimiz yeni kanunun bir an evvel 
Büyük Millet Meclisine tevdiini istemek olacaktır. 

2. 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun 13 ncü maddesine göre, 

Mesken olarak kullanılan inşaat 10 yıl müddetle : 

a) Bina Vergisinden, 

b) İktisadi Buhran Vergisinden ve.. 

c) Binalardan alman Savunma Vergisinden muaf bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi bu gelirden ilk ikisi özel idare varidatı arasına dâhildir. 

Binalardan alman Savunma Vergisi ise Hazine gelirleri meyanında bulunmaktadır. Savunma 
Vergisinin nispeti, 

Bina Vergisinin : 

a) Meskenlerde 1/6 sı 

b) Akaarlarda 1/3 ü dür. 

Diğer taraftan mesken dışında kalan gayrimenkuller için 3 senelik Bina Vergisi muafiyeti tat
bik edilmekte ve fakat Buhran Vergisi ile Savunma Vergisi için bir istisna gözetilmemiş bulun
maktadır. 

Bu iki nevi inşaatta kanun vâzıınm gözettiği fark, şüphe yok ki, mesken inşaatını teşvik mak
sadı içinde mütalâa olunmalıdır. Ancak, mesken olarak inşa edilen apartmanların kiraya verilen 
kısımlarının ticarethane olarak inşa olunan gayrimenkullerde olduğu gibi, Buhran ve Savunma 
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Vergisinden muaf tutulmaması icabeder, kanaatindeyim. Bu bakımdan, bu hususu ve hattâ 6188 nu
maralı Kanunda 10 senelik Bina Vergisi muafiyeti hükmünü de bugünün şartlarına göre yeniden 
bir tetkika tâbi tutmak yerinde olacaktır. 

3. 797 sayılı Veraset Vergisi Kanununa göre verginin matrahının, arazi ve arsalarda tahrir 
kıymeti ve binalarda ise gayrişâfi iradolduğu yüksek malûmlarıdır. Her ikisi de çok önce yapılmış 
olan tahrirlere istinadetmektedir. Bu sebeple tahrir kıymetleri gayrimenkullerin halihazır değer
lerine nispetle çok düşük bulunmaktadır. 

Binaenaleyh; Veraset Vergisinin verimli bir hale getirilmesi için, gayrimenkullerin cari kıymet
lerinin vergiye matrah ittihazı cihetine gidilmesi uygun olacaktır. 

Vergi politikamız hakkındaki düşüncelerimiz 

1950 den bu yana âmme hizmetlerini muasır icaplara göre ifa edebilmek için sarf olunan maddi 
ve mânevi gayretler meydandadır. Buna rağmen yurtta geri şartların ıslahı ve muasır cemiyetle
rin haiz olduğu tesisler ve hizmetlerin temini gibi meselelerimiz henüz halledilmiş olmaktan uzak 
bulunuyor. 

Filhakika bugüne kadar sırf iktisadi kaynaklarımızı ve bunların verimliliklerini harekete getir
mek suretiyle devlet gelirlerinde elde edilen artışın, 5 sene evveline nazaran % 150 bir nispet ifa
de etmesine rağmen, hükümetiniz günden güne artan ihtiyaçların ve genişliyen hizmetlerin ağır 
tazyiki altındadır. 

Vatanı baştan başa inşa etmek ve cihazlandırmak, âmme hizmetlerini muasır cemiyetlerdeki 
hizmetler seviyesine yükseltmek, bu suretle medeni bir dünya içinde büyük milletimizin kaderini 
refah ve saadetle tetvicetmek bugün çalışmalarımıza hâkim olan tek düşüncedir. Bu düşünce ile 
maksadı temin yolunda eldeki maddi imkânları bir araya getirdiğimiz zaman ne büyük müşkilât 
içinde bulunduğumuz anlaşılır. 

Istitraden arz edeyim ki, raportörünüz bu müşkülâtın bâzı çevrelerce bir buhran olarak göste
rilmesinin en hafif tâbirle insafsızlık olduğunun memleket ve dünya umumi efkârmca bilinmesin
de faide mütalâa etmektedir. İçinde bulunduğumuz müşkülât; bir an evvel muasır cemiyetler se
viyesine ulaşmak için sarf olunan gayretler ve genişletilen hizmetlerin büyük yekûnlara baliğ ol
masından neşet etmektedir. Gayretlerin biraz gevşetilmesi ve hizmetlerin bir miktar ihmali muhak
kak ki, bizi müşkülâttan kurtarır. Fakat cemiyeti 1950 de içinde yaşadığı şartlara yani geriye ia
de eder. Bu halin çok ilerliyen dünya içinde millet ve memleketimiz için ne elîm bir duraklama 
teşkil edeceğini ise izahtan vareste addetmekteyim. 

Bütün bu mülâhazalardan, devlet gelirlerinin daha çok artırılması imkânları üzerinde durmak 
istediğimiz anlaşılır. 1956 bütçesinin tetkiki esnasında raportörünüz devlete gelir temini bakımın
dan mevcut vergi kaynaklarımızın tam olarak kullanıldığını müşahede etmiş bulunmaktadır. Beri 
tarafta, masraf bütçelerinin maliyemize tesir ve tazyiki yani âmme hizmetlerinin ileri anlayışlara 
göre tesis ve idamesi için lüzumlu masraf talepleri gittikçe artmakta olduğundan vergi politika
mızın bugünkü şartlara göre yeniden gözden geçirilmesini zaruri görmekteyim. 

Bu arada; Gelir Vergisinde büyük kazançların, birçok memleketlerde olduğu gibi, yüksek nis
petlerde vergiye tâbi tutulması, büyük zirai işletmelerin Gelir Vergisi istisnasından çıkarılması, 
hattâ kalkınma için mecburi istikrazlara gidilmesi gibi mevzuların hükümetçe mütalâa edilmesini 
temenniye şayan bulmaktayım. 

1956 Varidat Bütçesini bu teklif ve mütalâalarımla Yüksek Bütçe Encümeninin tasvibbine arz 
ederim. 

Antalya Mebusu 
Kenan Akmantar 
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p. M. Varidatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

/ - Vergiler 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

A) İrat ve servet vergileri 

Gelir Vergisi 

Kurumlar » 

Esnaf » 

Binalardan alman Savunma 
Vergisi 

Hayvanlar Vergisi 

Veraset ve İntikal Vergisi 

Kaldırılan Kazanç, Fevkalâde 

620 000 000 

110 000000 

33 000000 

7 000000 

32000000 

7 000 000 

zam, İktisadi Buhran, Muva
zene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergileriyle (Ruhsat, 
Unvan tezkereleri ve Karne 
Harcı artıkları) 10 0O9 0C0 

750 000 000 750 000 000 

120 000 000 120 000 COO 

30 000 COO 30000 000 

12 000 000 12 000 000 

30 000 COO 30000 000 

12 000 000 12 000 000 

5 000 000 5 000000 

Fasıllar yekûnu 819 000 000 959 000 000 959 000 000 

B) Gümrük, Muamele, İstih
lak vergileriyle resimler ve 

harçlar 

19 Muamele Vergileri 
11 İthalât Muamele Vergisi 
12 İmalât » » 
13 Bankalar » » 

210 000 000 
250 000 000 
55 000 000 

225 000 000 
300 000 000 
100 000 000 

225 000 000 
310 000 000 
100 000 000 

Fasıl yekûnu 515000 000 625 000 000 635 000 000 



— 440 — Varidat Bütçesi 

F. M. 

20 

21 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

Varidatın nev'i 

Gümrük Vergisi 

İstihlâk vergileri 
Şeker ve Glikoz istihlâk Ver
gisi 
Kahveden alınan 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 
P T T müraseleleriyle telefon 
abonelerinden alman Savunma 
Vergisi 
Bira, tabii könüren şarap ve 
viski İstihlâk Vergisi 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

270 0O0 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 

11 000 000 

0 

578 400 COO 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

290 COO 000 

235 000 000 

20 000 000 

13 000 000 

36 000 000 

100 000 000 

20 000 000 

179 700 000 
40 000 000 

13 000 000 

10 800 000 

637 500 COO 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

290 000 OCO 

245 000 000 

20000 000 

13 000 000 

36 C00 000 

100 000 000 

20 000 000 

179 700 000 
40 000 000 

13 000 000 

10 800 000 

677 500 000 

Diğer vergi varidatı 

(Resim ve Harçlar) 

22 Resimler 
11 Sefineler Resmi 
12 Damga » 
13 Tayyare » 
14 Gümrüklerde kullanılan kâğıt

lara yapıştırılan Savunma 
Pulu 

15 Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 
16 Trafik resimleri 

200 000 
110 000 000 

4 000 000 

350 000 
80 000 

4 000 000 

300 000 
110 000 000 

5 000 000 

350 000 
80 000 

7 COO 000 

300 000 
110 000 000 

5 000 000 

350 000 
80 000 

7 000 000 

Fasıl yekûnu 118 630 000 122 720 COO 122 730 COO 



Varidat Bütçesi — 441 — 

F. M. 

23 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 

Varidatın nev'i 

Harçlar 
Tapu harçları 
Mahkeme » 
Noter » 
Pasaport ve kançılarya harç
ları 
Diğer harçlar (Nüfus harçları, 
eczane ve ecza depolan ve uz
manlık vesikaları, ihtira be
ratları, su ve kara avı ruhsat 
tezkeresi harcı) 
Petrol harcı 
Trafik harçları 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

55 000 000 
24 000 000 

7 000 000 

5 000 000 

2 000 000 
50 000 
20 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

72 000 000 
32 000 000 

7 000 000 

5 000 000 

1 700 000 
100 000 
10 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

72 000 000 
32 000 000 

7 500 000 

5 000 C00 

1 700 C00 
100 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 93 070 0C0 117 810 000 118 310C00 

Birinci kısım vekûmı 2 394 100 000 2 782 040 000 2 802 540 000 

24 

25 

26 

27 

28 

/ / - Devletçe idare edilen 
kurumlar ve devlet 

payları 

11 
12 
13 
14 

Sabit ve mütedavil sermaye 
ile işletilenler veya umumi 
bütçe içinde bulunanlar 
Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri 
Resmî okullar 
Diğer kurumlar 

Fasıl yekûnu 

100 000 
150 000 
400 000 

2 000 000 

2650000 

150 000 
300 000 
250 000 

2 000 000 

2700000 

150 000 
300 000 
250 000 

2 000 000 

2700000 

Tekel İdaresi safi hasılatı (Tü
tün, tuz, cav, ismrto, isportolu 
içkiler safi hasılatı) 

Oyun kâğıdı varidatı 

Radyo varidatı 

Millî Piyango varidatı 

194600000 226411540 227029152 

700000 1000000 1000000 

10000000 10000000 10000000 

13500000 16000000 16000000 



442 — Varidat Bütçesi 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Umumi kurumlar ve şirketler 
varidatından devlet payı 

11 Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 500 000 500 000 500 000 

12 Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alınacak 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

13 Petrolden devlet hakları 375 000 800 000 800 000 
14 Petrolden devlet hissesi 1 1500 000 1500 000 
15 Madenlerden devlet hakkı 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

Fasıl yekûnu 107 875 001 109 800 000 109 800 000 

Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 

11 Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alman 125 000 125 000 125 000 

12 Teftiş mukabili şirketlerden 
alınan 75 000 80 000 80 000 

11 

12 

13 
14 
15 
16 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

/ / / - Devlet emvali 
varidatı 

Gayrimenkullerden alınan 
Peşin para ile satılan gayri
menkul satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkul 
satış bedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 
Gümrük ardiye ücreti 

200 000 

329 525 001 

5 000 000 

1 000 000 
1500 000 
2 500 000 

400 000 
60 000 

205 000 

366 116 540 

6 000 000 

1250 000 
1500 000 
2 750 000 

600 000 
50 000 

205 000 

366 734 152 

6 000 000 

1250 000 
1 500 000 
2 750 000 

600 000 
50 000 

Fasıl yekûnu 10 460 000 12150 C00 12150 000 



Varidat Bütçesi — 443 — 

F. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

M. 

11 

12 

11 

12 

11 
12 
13 

Varidatın nev'i 

Menkul mallar satış bedeli 

Menkul kıymetler varidatı 
Hazine portoyu ve iştirakleri 
varidatı 
Faizler 

Fasıl yekûnu 

Kıymetli kâğıtlar 

Üçüncü kısım yekûnu 

IV - Çeşitli varidat ve 
cezalar 

Eski alacaklar 
Tavizlerden ve ikrazlardan ge
ri almanlar 
Sair kaldırılmış vergiler artık
ları 

Fasıl yekûnu 

Cezalar 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 
Trafik cezaları 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik varidat 

Dördüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

5000 000 

8 000 000 
2 500 000 

10 500 000 

750000 

26 710 000 

5 000 000 

225 000 

5 225 COO 

5 000 000 
10 000 000 

500 000 

15500 000 

18 003 000 

38 725 000 

1956 yıl 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

11000000 

6 000 000 
4 000 000 

10 000 COO 

1000 000 

34 150 000 

10 000 000 

50 000 

10 050000 

11 500 COO 
11 500 000 

500 000 

23 500 000 

35000000 

68 550 000 

ı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

11000000 

6 COO 0C0 
5 000 000 

11 COO COO 

1 COO 000 

35 150 000 

10 000 000 

50 000 

10 050 OCO 

11 500 COO 
11 500 C00 

500 000 

23 500 000 

35 000 COO 

68 550 000 



Varidat Bütçesi 
1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Liıa 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 2 394100 000 2 782 040 000 2 802 540 000 

İkinci kısım yekûnu 329 525 001 366 116 540 366 734152 

Üçüncü kısım yekûnu 26 710 000 34150 000 35150 C00 

Dördüncü kısım yekûnu 38 725 000 68 550 000 68 550 000 

UMUMİ YEKÛN 2 789 C6Ü 001 3 250 856 540 3 272 974152 



D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 



— D/2 — 

Büyük Millet Meclisi 
^ 

1 
2 

3 

4 

1 

5 

Memuriyetin nev'i Aded 

Vantilâsyon makinisti 
Marangoz 

» 
» yardımcısı 

Kaloriferci 
» 

Elektrikçi 

Telefoncu 
Şoför 

» 
Motosikletci ve tevzi memuru 
Bahçıvan (Mütehassıs) 
Bahçıvan 

» 
Laborant 
Fransızca ve ingilizce mütercimi 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur (Bütçe Encümeninde) 
Memur (Muhasebe Müdürlüğünde) 

» (Kitaplık Müdürlüğünde) 
Müracaat memuru 
Muhasebe Müdürlüğü daktilosu 
Daire Müdürlüğü daktilosu 
Daktilo 
Yönetim memuru 
Yönetim memuru yardımcısı 
Muhasebe Müdürlüğü pııvantörü 

» » tasnif memuru 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

10 
1 
1 
1 
1 

» » mahzen memuru 1 
Arşiv tasnif çişi 
Başhademe yardımcısı 
1. sınıf hademe 
2. » » 
3. » » 
4. » » 

1 
3 

23 
24 
22 
3 

Ücret 

300 
350 
300 
200 
250 
200 
475 
400 
250 
300 
250 
250 
400 
250 
225 
400 
C25 
475 
400 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
350 
300 
350 
350 
300 
350 
250 
225 
200 
175 
125 

G. Memuriyetin nev'i 

Konut hademesi 
» bekçisi 

Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Sığmak koruyucusu 
Tevzi memuru 
Sürekli amele 

Meclis Matbaası 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
9 

1 Dizme makineleri bakım uzmam 1 
» » » » 

yardımcısı 
Başmakinist 

» yardımcısı 
Makinist 

» yardımcısı 
Makine bakım ustası 

2 Baştertipçi 
» yardımcısı 

Birinci sınıf operatör 
ikinci » » 
Operatör yardımcısı 

» » 
Tertipçi 

« yardımcısı 
Metal eriticisi 
Başeiltçi 

» yardımcısı 
Ciltçi 

» 
> yardımcısı 
» » 

Elektrikçi (Ehliyetli) 
6 Gece bekçisi 

Kâğıt ve forma taşıyıcısı 

1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 

12 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
1 

Ücret 

200 
200 
175 
125 
175 
225 
175 

550 

400 
475 
400 
350 
250 
475 
475 
400 
400 
300 
250 
225 
300 
200 
175 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
350 
225 
175 



Memuriyetin nev'i 

— D/3 
Adcd ücret ! G. Memuriyetin nev'i Aded ücret 

Millî Saraylar 

Döşeme marangozu atelye şefi 
Döşeme marangozu 
Dülger 
Kurşuncu 

» 
Tenekeci 

» 
Demirci 
Çilingir 
Döşemeci 
Boyacı 
Sıvacı 
Cilâcı 
Saatçi 
Kaloriferci 
Motorcu 
Elektrikçi (Ehliyetli) 

» » 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
200 
200 
225 
200 
225 
200 
250 
150 
250 
225 
200 
200 
200 
225 
200 
225 
200 

Avizeci 
Telefoncu ve santral memuru 
Telefoncu 
Su yolcusu 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

Aşçı 
Daktilo 
Koruma memuru ve ayniyat 
mutemedi 
Yapı malzemesi ambarcısı 
Kapıcı 
Hademe 
Yangın söndürme erbaşı 

» » » 
» » eri 

Başbekçi 
Bekçi 

Sürekli amele 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
İG 
1 
1 

5 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
3 
o o 
23 
37 
15 

200 
225 
200 
200 
300 
200 
150 
200 
250 

200 
200 
150 
150 
200 
175 
175 
150 
200 
175 
150 
125 

Riyaseti Cumhur 
Teknisiyen 
Berber 
Elektrikçi 

» 
Marangoz 
Döşemeci 
Sıhhi tesisatçı 
Koloriferci 

» 
Boyacı 
Makine tamircisi 
Aşçı 

» 

» 
Garaj memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

475 
300 
300 
225 
300 
250 
350 
200 
175 
150 
125 
125 
300 
350 
300 
225 
200 
175 
350 

Şoför 
» 
» 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» 

4 Lisan bilir daktilo 
» » » 

Daktilo 
5 Metrdotel 

Teknisiyen 
îdare memuru 
Sağlık memuru 
Memur 
Ayniyat mutemedi 
Demirbaş kâtibi 

6 Kapıcı 
> 
» 

3 
5 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

350 
300 
250 
350 
200 
175 
125 
625 
475 
300 
475 
550 
475 
300 
400 
300 
200 
225 
200 
175 



Memuriyetin nev'i 

Hademe 
» 

> 
» 

Ütücü 

Garson 

—"D/4 -
Aded ücret G. 

225 
200 
175 
150 
125 
250 
175 
250 
225 

Memuriyetin nev'i 

Garson 

Aşçı yardımcısı 

Bulaşıkçı 
» 

Şoför yardımcısı 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

Ücret 

200 
175 
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 

T-l 

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 
Tasnif çi 

» 
» 

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 
100 
125 
125 
150 
125 
100 



G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 
» 

2 Operatör 
Elektrikçi 
Kaloriferci (M. S. Y. Kurulu) 
Usta 

3 Şoför 
» 

4 Daktilo 

» 
» 

5 Memur 

d Dağıtıcı 

— D/5 — 
Başvekâlet 

Aded Ücret G. 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

47.5 
400 
350 
300 
250 
225 
300 
250 
225 
300 
250 
225 
175 | 
300 İ 
250 | 
225 ! 
150 ! 
250 I 
225 ! 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Dağıtıcı 

Başhademe (Aynı zamanda 
Vekiller Heyetine bakar) 
Hademe 

Bekçi 

(M. S. Y. Kurulu) 
(Arşiv Dairesi) 

Başvekâlet Köşkü 

Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson 
Hademe 

7 200 
2 175 
1 150 

1 
6 
14 
14 
2 
4 
2 
1 

250 
175 
150 
125 
150 
125 
150 
125 

1 125 
1 250 
1 150 
1 150 

3 Şoför 
4 Daktilo 

* 

6 Dağıtıcı 

Şûrayı Devlet Reisliği 
1 
2 
2 
4 
5 
2 

250 
250 
225 
175 
150 
125 

Başhademe 
Kapıcı 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 
Asansörcü 

1 
1 
14 
3 
1 
1 

125 
100 
100 
100 
100 
100 



— D/6 — 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin ııcv'i Aded Ücret 

Umum Müdürlük 

Filim Servisi Şefi 
Filim operatörü 

s> ;» 
» » 
» :» 
» » 

Ses uzmanı 
Fotoğrafçı 

» 
» 
» 
,» 

Desinatör 
Kaloriferci 

:» 
Laborant 

» 
I» 
» 

Şoför 
Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 

İ3> 

> 
Memur 

» (Biri ecnebi olabilir) 
;» 
» 
» 

Musahhih ve 
» » 
» x> 

Turizm şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mizanpaj eı 
» 
» 

1 
3 
1 
1 
1 
2 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
5 
6-
1 
3 
5 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
5 
3 
2 
5 
1 
4 
3 

625 
550 
475 
400 
350 
250 
475 
550 
475 
400 
350 
300 
400 
200 
125 
300 
250 
200 
150 
225 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
625 
550 
475 
400 
350 
400 
350 
300 
550 
550 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 

6 

1 
4 
5 

4 
5 

6 

Santralci 
» 

Dağıtıcı 
» 

Bekçi 
Başhademe 
Kapıcı 
Hademe 
Tcknisiyen 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
Memur (Ecnebi dil bilir) 
Memur 

Vilâyet temsilcilikleri 

Daktilo 
Tercüman - Rehber 
Memur (Ecnebi dil bilir) 
Memur (Daktilo bilir) 
D ağıtçı 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

25 
2 
1 
1 
1 

2 
3 
3 
3 
2 
5 

150 
125 

150 
125 
100 
125 
125 
100 
625 
350 
625 
400 

175 
550 
400 
250 
125 
100 

Türk Haberler büroları ve Basın ateşelilderi 

4 
5 
6 

1 

Mahallî daktilo 
Mahallî kâtip 
Hademe 

Ankara Radyosu 

Başspiker (Ecnebi dil bilir) 
Başspiker 
Spiker 

» 
» 

Kısa dalga spikeri (Ecnebi dil 
bilir) 
Kısa dalga spiker (Ecnebi dil 
bilir) 
Kısa dalga spiker (Ecnebi dil 
bilir) 
Artist (öğretmen) 

» > 
Artist 

» 

6 
6 
7 

2 
2 
4 
3 
2 

1 

2 

1 
3 
3 
9 
9 

625 
750 
350 

550 
475 
350 
300 
250 

625 

475 

300 
625 
550 
550 
475 
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D/8 
Memuriyetin 

hmir 

Spiker 
» 

Başteknisiyen 
» 

Teknisiyeo 
» 

nev'i 

Radyosu 

Aded Ücret 

j 
1 
1 
! 
i 
2 

-300 
250 
475 
350 
300 
250 

G. 

4 

5 

6 

Me 

Daktilo 

Şef 
Memur 

» 
» 
» 

Dağıtıo 
Bekçi 
Hademe 

Memuriyetin nev'i ided 

1 
1 
1 
2 
! 
2 
1 
1 
1 
3 

Ücret 

175 
150 
400 
350 
250 
200 
150 
125 
100 
100 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
> 
» 

Fotoğrafçı 
Kaloriferci ve 
Elektrikçi 

onarımcı 

Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi 
» 
» 

Şoför 
Daktilo (îngil: 

» 
» 

izce) 
» (Fransızca) 
» 

» 
» 

7 
5 
4 
1 
4 
4 
1 
t 
1 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
6 

625 
550 
450 
350 
300 
250 
350 
200 
250 
300 
250 
225 
250 
625 
625 
350 

Daktilo 
5 Tasnif âmiri 

» » 
Doktor 
Şef 
Memur 

» 
» 
* 

d Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 

» » 
Hamal 

3 
10 
15 

2 
20 
40 
62 
80 
90 

3 
1 

10 
26 

3 
2 
4 

250 
625 
475 
150 
350 
300 
250 
225 
200 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
125 



— D/9 — 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

3. 

t 

2 

3 

4 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Telekominikasyon uzmanı 
(Ecnebi dil bilir) 
Akım rasat uzmanı 
Akım rasat şefi 
Teknisiyen 
Makinist 
Makinist (telsiz) 
Makinist 
Ressam 
Ustabaşı 
Ustabaşı (kalorifer) 
Usta 

» 
Kaloriferci 
Usta 
Şoför 
Bahçıvan 
Tercüman (Ecnebi dil bilir) 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
Daktilo 

» 
Doktor 
Şef 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

Aded 

1 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
J 
3 
7 
2 
3 
J 
5 
1 
1 
s 

Ücret 

625 
550 
400 
400 
350 
350 
250 
175 
475 
250 
200 
150 
150 
125 
200 
150 
625 
475 
200 
150 
150 
350 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
125 
100 

G. Memuriyetin nev'i 

Dağıtıcı 
Koruyucu 
Bekçi 
işçi 

i Akım rasat 

VİLÂYETLER 

uzmanı 
Akım rasat şefi 
Teknisiyen 

» 
Makinist 

» 
» 

2 Usta 
3 Şoför 
5 Şef (Rasat şefi) 

Şef (Telsiz şefi) 
Memur 

» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
> 

6 Hademe 
Bekçi 
Koruyucu 
tşçi 

* 
» 

Aded 

1 
1 
1 
3 

2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
2 
1 
1 
7 

35 
49 
29 
66 
40 

5 
15 

333 
25 
37 

1 
3 
2 
i 

Ücret 

100 
100 
100 
125 

550 
400 
550 
400 
250 
200 
150 
125 
200 
250 
250 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
100 
125 
150 
125 
100 



— D/10 — 
Diyanet İşleri Reisliği 

1 

3 

4 

5 

6 

2 
4 

Memuriyetin nev 'i 

MERKEZ 

Bahçıvan 
Şofür 
Daktilo 

» 
» (Ecnebi dil bilen) 

Mizanpaj eı ve musahhih. 
Musahhih 
Memur 

» 
» 

Dağıtıcı 
Bekçi 
Başhademo 
Hademe 

VİLAYETLER 

Elektrikçi 
Daktilo 

Aded 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 

1 
3 

Ücret 

150 
250 
200 
150 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
175 
125 
125 
100 

250 
150 

ö. 

5 

6 

Memuriyetin 

Kuran öğretici 
» » 

Bekçi 
Hademe 

Dersiam 
» 
» 
» 
•» 

İstanbul Cuma 
» » 

ve 

Hayrat 

îmanı, hatip, 
yum 

nev'i Aded 

16 
25 

386 
1 

215 

5 
5 

21 
89 
48 

kürsü vaizleri 1 
» 

hademesi 

müezzin, kay-

îmam, hatip, müezzin, kayyum 
» » 
» » 

» 
» 

» 

10 

41 
96 

733 
7 130 

8 000 

Ücret 

150 
125 
100 
125 
100 

Maaş 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 

Ücret 

150 
125 
100 

75 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

1 

2 

4 

5 
6 

MERKEZ 

Fotoğrafçı 
» 

Sanatkâr 
» 
•» 

Daktilo 
» 
» 

Doktor 
Başhadcme 
Hademe 

» 
Dağıtıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 

14 
4 

175 
150 
200 
150 
100 
175 
150 
100 
150 
100 
100 
100 
100 

Tapulama 

4 
6 

2 

4 

6 

Daktilo 
Hademe 

Sanatkâr 
» 
» 

Daktilo 
» 

Bekçi 

VİLÂYETLER 

2 
3 

1 
1 
1 
2 
3 

36 
2 

175 
100 

200 
150 
100 
125 
100 
100 
100 



G. Memuriyetin nev'i 

— D/11 
Aded Ücret G. 

Jaloncu 
Hademe 

Dağıtıcı 

Tapu ve Kadastro Yazma Heyeti 

3 Şoför 
4 Daktilo 

» 
6 Jaloncu 

3 100 
46 100 

165 100 
4 100 

175 
100 
100 

48 100 

Memuriyetin nev'i 

Mübaşir 
Hademe 

3 Şoför 
» 

4 Daktilo 
» 

6 Hademe 

Tapulama 

Aded 

1 
16 

5 
45 
36 
36 
36 
36 

Ücret 

100 
100 

200 
175 
175 
150 
100 
100 

Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

Jeolog 
Teknisiyen 

» 
» 
» 

Usta 
Şoför 

» 
Arabacı 
Daktilo 

» 
» 

Şef (Traktör 
siy eni) 
Yönetim şefi 
Memur 
Doktor 
Memur 
Dağıtıcı 
Jaloncu 

» 
Başhademe 

MERKEZ 

grupları tekni-

(Toprak kursu) 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
9 

1 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
1 

625 
625 
550 
475 
400 
250 
250 
150 
125 
200 
175 
150 

550 
350 
200 
150 
150 
150 
150 
175 
150 

1 

3 

4 

5 

Hademe 
Bekçi 

Makinist 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

VİLÂYETLER 

Şef (Traktör grupları) 
Memur 
Baş jaloncu 
Jaloncu 
İşçi .(Komiî 
Bekçi 
Hademe 

jyonda) 

20 
3 

12 
12 
11 
11 
45 
42 
17 
5 

25 
10 
10 

5 
3 

84 . 
349 

85 
4 

99 

100 
150 

150 
100 
200 
100 
200 
175 
100 
175 
150 
125 
100 
350 
150 
150 
100 
100 
100 
100 



h 

4 

1 
2 

4 

6 

2 
3 

5 

6 

1 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Mütercim 
» 

Teknisiyen 
Kaloriferci 
Sanatkâr işçi 
Şoför 

» 
» 

Bahçivan 
Daktilo 

» 
» 
» 

Santralci 
Santralci yardımcısı 
Başhademe 
Hademe 

Dağıtıcı 
» 

Bekçi 
Î§Çİ 

Temyiz Reisliği 

Kaloriferci 
Şoför 
Bahçivan 
Sanatkâr işçi 
Dokor 
Santıralci 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

- D/12 -
Adliye Vekâleti 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
4 

37 
2 
3 
4 
2 

10 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
i 

52 
2 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 

Otopsi teknisiyeni 
Otopsi teknisiyen yardımcısı 
Fotoğrafçı 
Teknisiyen 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

625 
400 
300 
250 
100 
300 
200 
150 
175 
200 
175 
150 
100 
150 
125 
150 
125 
100 
175 
150 
125 
100 
100 

250 
250 
125 
100 
150 
150 
125 
100 
100 

200 
100 
400 
300 

G. 

2 

3 

3 

6 

1 

2 

5 

6 

1 
2 

Memuriyetin nev'i 

Silâh ve mermi 
yene memura 
Usta 
Kaloriferci 
Başlâborant 
Laborant 
Başhastabakıcı 
Hastabakıcı 

» 
Şoför 
Aşçı 
Daktilo 
Santıralci 
Dağıtıcı 
Hademe 

» 
Bekçi 
İşçi 
Çamaşırcı 
Tecrübe hayvanı 
tiştiricisi 

atış ve mua-

bakıeı ve ye-

VİLÂYETLER 

Teknisiyen 
Teknisiyen yardımcısı 
Kaloriferci 

» 
» 
» 

Santralci 
Bekçi 

» 
Başhademe 

» 
Hademe 

Ateşçi 

Ceza ve 

Makinist 
Usta 

Tevkif Evleri 

Aded 

1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
f» 
2 
1 
1 

i 

2 
4 
1 
2 
7 
6 
1 

12 
30 

1 
4 

13 
1070 

5 

1 
45 

Ücret 

300 
125 
150 
200 
150 
150 
125 
100 
200 
175 
175 
175 
100 
100 
100 
100 
100 
125 

125 

625 
400 
200 
175 
125 
100 
150 
100 
100 
150 
125 
100 
100 
200 

175 
175 



Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 
Elektrikçi 

> 
Hastabakıcı 
Şoför 

» 
» 
» 

Aşçı 

— D/13 -
Aded Ücret 

1 200 
1 200 
1 100 

33 100 
20 200 
2 175 

11 150 
4 125 

33 100 

ö. 

5 

Memuriyetin nev'i 

Doktor 
Çamaşırcı 
Hademe 
Başgardiyan 

» 
» 
» 

Gardiyan 

Aded Ücret 

40 150 
33 100 
5 100 

27 200 
40 175 

171 150 
262 125 

1774 100 

Dahiliye Vekâleti 
MERKEZ 

Teknisiyen 
Telefoncu 
Kaloriferci 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Şoför 

» 
Sanatkâr işçi 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
> 

Bekçi 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

20 
9 
1 
2 

19 
35 
4 

400 
225 
225 
200 
150 
300 
150 
125 
250 
150 
125 
175 
150 
100 
100 
100 

tşçi 
Usta 

» 

VİLÂYETLER 

Dağıtıcı 
» 

Vilâyetler hademesi 
•» » 

Kazalar » 
.» » 
» * 

Tam teşkilâtlı nahiye hade
mesi 
Nahiye hademesi 

j » » 

2 
1 
1 

-

1 
68 

157 
51 
18 

218 
321 

150 
477 
313 

125 
200 
150 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
75 
50 
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Emniyet Umum Müdürlüğü 

G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

2 Makinist 
» 

3 Şoför 
» 

6 Bekçi 
4 Daktilo 
5 Memur 
0 Dağıtıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 

VİLÂYETLER 

1 Teknisiyen 

2 Usta, 

3 Laborant 
Aşçı 

Şoför 

4 Daktilo 

Steno daktilo 
» 

Yabancı dil bilir daktilo 
ı» » » memur 
',» » » » 
» » » s> 

Sivil muhafız 
s> » 

Takip memuru 
» » 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 

24 

2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 

12 
2 
6 
4 
6 
1 
1 
4 

10 
12 
5 
1 
3 
2 
2 
6 

175 
100 
150 
100 
100 
150 
150 
150 
100 
125 
100 

625 
550 
475 
400 
475 
400 
350 
300 
300 
200 
250 
200 
300 
250 
175 
300 
200 
250 
300 
350 
350 
475 
550 
625 
225 
250 
250 
300 
350 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Lisan bilir m'emur 
» » » 

Telsiz muhabere memuru 
» » ı» 

Kripto ğr af i memuru 
Dekriptomen » 

» » 
6 Başhademe 

Hademe 
2 Makinist 

» 
3 Şoför 

Gemi adamı 
» > 

4 Daktilo 
» 

5 Doktor 
Memur 

6 Hademe 
Seyis 

5 
5 

30 
50 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
2 

46 
2 
2 
4 
1 

' 2 
135 
18 

Polis Enstitüsü ve Polis Okulu 

2 Elektrikçi 
Kaloriferci 

3 Aşçı 
» 

6 Hademe 
Jtşçi 

1 
1 
1 
2 

43 
1 

Prevantoryum 

Usta 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

» 
tşçi 

3 Hemşire 

625 
550 
300 
350 
625 
625 
550 
125 
100 
225 
125 
175 
150 
125 
100 
100 
100 
150 
100 
100 
100 
100 
150 

175 
175 
125 
100 
100 
100 

2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 

100 
250 
100 
150 
100 
100 
100 

Polis reviri 

200 



— D/15 — 
Jandarma Umum Kumandanlığı 

}. 

2 
3 
6 

1 

1 

2 

5 
6 
2 

5 

1 
2 

2 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Usta 
Şoför 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Telsiz teknisiyeni 

Basımevi 

Ressam 
Makinist 

» 
Sanatkâr matbaa hizmetlisi 

» » •» 
Memur 
ÎŞÇİ 
Litoğraf 
Makinist 
Mürettip 
Düzeltici 

Silâh ve malzeme onarım 

Makinist 
Usta, 

» 

Telefon teknisiyeni 
Teknisiyen 
Makinist 

Tamir ustası (*) 

VİLÂYETLER 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 

17 
1 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

evi 

2 
3 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
1 

Subay ve Ast Sb. Okulları 
Elektrikçi 
Kaloriferci 

1 
1 

Ücret 

350 
250 
175 
150 
125 
100 
350 

200 
250 
200 
200 
175 
225 
125 
350 
475 
350 
350 

300 
350 
200 
175 
250 
200 
350 
300 
850 

150 
175 

G. 

3 

6 
6 

2 

3 

1 

2 

3 
5 
6 
2 

3 
5 
6 

Memuriyetin 

Laborant 
Şoför 
Aşçı 

» 

Hademe 
» 

Usta 
» 

» 
Şoför 

Aşçı 
» 

Makinist 
» 

Elektrikçi 
» 

Usta 

» 
Aşçı 
Memur 
işçi 
Terzi ustası 

Şoför 
Memur 
îşçi 

B 

nev'i 

'rlikler 

Dikim evi 

E§ya ambarları 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
3 

1 
8 

10 
1 
2 
2 
9 

14 
28 

. 13 
o 
8 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 

2 
2 

18 

Ücret 

100 
200 
175 
100 
100 
125 
100 
100 

250 
200 
150 
175 
125 
250 
200 
175 
150 
100 
100 

300 
250 
250 
175 
475 
250 

200 
100 
175 
100 
400 

200 
250 
100 

(*) Yazı makineleri tamirinde çalışacaktır, 



ö. Memuriyetin nev 'i 

1. Merkez hizmetlileri 

2 Kaloriferci 

Usta 
» 

3 Şoför 

Bahçıvan 
» 

4 Mütercim daktilo 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

5 Doktor 
Memur (Kütüphaneci) 

» (Kütüphaneci) 

Santralci 
6 Başhademe 

Hademe 

Bekçi 

— D/16 — 
Hariciye Vekâleti 

Aded Ücret G. 

1 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
5 
6 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

11 
44 

4 

250 
175 
250 
200 
300 
250 
175 
125 
550 
475 
400 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
550 
350 
200 
175 
250 
200 
150 
125 
100 
150 

}. 

2 

1 

5 
3 

2 
6 

Memuriyetin nev'i 

Dağıtıcı 
» 
» 
» 

Sanatkâr ve 
» » 
» » 

Makinist 

Matbaa 

matbaa 
» 
» 

Hariciye 

Memur 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Metrdotel 
Kaloriferci 
Garson 
Hademe 

» 
Bekçi 

hizmetlisi 
» 

köşkleri 

Aded 

2 
3 
1 
1 

1 
3 
t 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 

Ücret 

200 
150 
125 
100 

350 
200 
175 
200 

300 
250 
100 
475 
100 
475 
125 
175 
150 
100 
125 

2. Ecnebi memleketler hizmetlileri (*) 

Elçilik, Daimî delegelik, NATO 
delegeliği ve konsolosluklar 
hizmetlileri 600 133333 

(*) Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtta ücretle kullanılıp istihkakları bu tahsisattan verilecek 
olanların sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle ve
rilecek tahsisat dairesinde ücretlilerinin tâyini ve dağıtılması vekâlete veya vekâletin yetki vereceği 
makamlara bırakılmıştır. 
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Milletlerarası iktisadi tş Birliği Teşkilâtı 

^ 

3 
4 

5 
6 

Memuriyetin nev'i 

1. Merkez hizmetlileri 

Şoför 
Ecnebi dil bilen daktilo 

» » » 
» » » 

Daktilo 
» 

Memur 
Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 

» 
> 

Aded 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
1 

Ücret 

250 
550 
400 
300 
250 
200 
400 
175 
150 
175 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

2. Ecnebi memleket hizmetlileri 

Paris 

4 Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 

6 Odacı 

Washington Bürosu 

4 Ecnebi dil bilen daktilo 
6 Odacı 

2 
1 
2 

1 
1 

550 
350 
250 

850 
525 

Maliye Vekâleti 
MERKEZ 

2 Usta 
> 
I» 
» 

» 
Kaloriferci 

Elektrikçi 
Telefoncu 

» 
3 Şoför 

» 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 

> 
4 Ecnebi dil bilen daktilo 

» » » l» 
» » » > 
» » » » 

1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

400 
350 
300 
250 
225 
175 
150 
350 
225 
250 
250 
350 
300 
250 
200 
350 
200 
200 
175 
625 
550 
475 
350 

Daktilo 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

5 Seksiyon şefi 
Mekanograf 

» 
:» 
» 
> 
» 
» 

Tablâtör 
Tasnifçi 
Memur ( 

» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
> 

en az yüksek tassilli) 
» > -» 
» > 1» 

3 
37 

2 
53 
33 
38 
22 

1 
3 
6 
7 
5 
7 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
5 

24 
13 
22 

300 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
625 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
625 
550 
475 
400 
300 
250 
225 
200 



ö. Memuriyetin nev'i 
— D/18 

Aded Ücret G. 

Memur 
> 

» 
Dâva takip memuru 

» » !» 
6 Dağıtıcı 

Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

îşçi 
:» 

Bekçi 

6 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
8 
1 
1 
6 

104 
21 

6 
11 

5 
8 

175 
150 
125 
100 
300 
200 
200 
175 
150 
125 
150 
150 
125 
100 
100 
150 
125 
125 
100 

Kuzey - Atlantik Andlasması Konseyi nezdinde 
Türkiye Daimî Delegeliği Maliye Mümessilliği 

6 Mahallî kâtip (ecnebi olabilir) 1 500 

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri ve mümessillikleri 

ve Yabancı dil bilen isteno 
daktilo (Ecnebi olabilir) 
Bahçıvan ve bekçi (Ecnebi ola 
bilir) 

750 

475 

Ddrphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

•1 Makinist 
» 

Heykeltraş 
Ressam ve hattat 

3 Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 

Şoför 
•» 

Laborant 

300 
250 
475 
250 
350 
300 
250 
250 
225 
200 
150 

Memuriyetin nev'i 

4 Daktilo 
» 

5 Memur 
» 
» 

Atelye şefi 
'ö » » 

Dağıtıcı 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 

Kapıcı 

Maliye Okulu 

2 Kaloriferci 
8 Hastabakıcı 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yamağı 
5 Memur 

Ambar memuru 
Doktor 
Teksirci 

6 Başhademe 
Hademe 

» 
Kapıcı 
Bekçi 
Ütücü 
Sofracı 

•» 

Bulaşıkçı * 

VİLAYETLER 

1 Teknisiyen (1) 
» (D 

Aded Ücret 

250 
175 
300 
250 
225 
475 
400 
200 
175 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
150 

200 
200 
300 
250 
125 
175 
250 
150 
150 
175 
100 
100 
150 
100 
150 
150 
100 
125 

1 550 
1 500 
2 400 
1 350 

(1) Tâyinleri merkeze aittir, 



Memuriyetin nev'i 

Makinist 
Elektrikçi 

» 
Kaloriferci 

Usta 
yardımcısı 

Bahçivan 
Şoför 
Daktilo (ecnebi olabilir) 

— D/19 -
Aded Ücret I G. 

1 
1 
1 
1 
1 
18 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

150 
300 
225 
300 
250 
225 
200 
150 
150 
300 
250 
225 
150 
225 
300 

40 
104 
66 

22 250 
253 200 

175 
150 
125 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
> 

5 Sürveyan 
Doktor 
Memur 

> 
Dâva takip memuru 

» » » 

6 Dağıtıcı 
» 

Vilâyet başhademesi 
» hademesi 

6 Hademe 
Kaza hademesi 
Bekçi 

» 
» 

tşçi 

Aded 

197 
13 
1 
2 
1 
3 
10 
10 
5 
79 
3 
4 
11 
5 
74 
306 
495 
68 
27 
10 
40 

Ücret 

100 
100 
300 
150 
250 
200 
250 
200 
150 
125 
100 
125 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
175 
100 

Maarif Vekâleti 

Fotoğrafçı 

MERKEZ 

Teknisiyen 
> 

Mikrofilm teknisiyeni 
Teknisiyen 
Mikrofilm teknisiyeni 
Usta 

Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 
Telefoncu 
Şoför . 
Bahçıvan 

150 
100 
475 
300 
300 
250 
200 
400 
300 
250 
200 
125 
150 
300 
200 

Bahçıvan 
» 

Sanatkâr işçiler 
Laborant 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 

Memur 

» 

Doktor 

( ) 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
5 
6 
1 
3 
1 
5 
3 
1 

175 
150 
100 
250 
400 
350 
250 
200 
175 
150 
125 
300 
200 
150 
125 
100 
150 
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Memuriyetin 

Öğretici 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 

Sürveyan 

Başhademe 
» 
» 

nev'i 

ve hademeler 
» 
> 

Aded 

1 
3 
4 
6 

10 
20 
23 
16 
50 
72 

224 
7 

2 
8 

33 

— D/21 -
Ücret 

475 
350 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
225 

250 
200 
150 

G. Memuriyetin nev'i 

Başhademe ve hademeler 
» » 

Bekçiler 
» 
» 

Koruyucular 

> 

İşçiler 

» 
Eski Eserleri Koruma Komis
yonu azaları ücreti 

Aded 

3 
4061 

10 
10 

191 
1 
1 
1 
2 

24 
2 
1 

15 
57 

5 

Ücret 

125 
100 
150 
125 
100 
250 
200 
175 
150 
100 
175 
150 
125 
100 

100 

Nafıa Vekâleti 
MERKEZ 

Teknisiyen 

Kaloriferci 
Şoför 
Başbahçivan 
Bahçivan 
Daktilo 

> 

Müracaat şefi 
Evrak ve dosya şefi 
Memur 

> 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
6 

10 
6 
3 

625 
550 
475 

225 
300 
200 
125 
225 
200 
175 
150 
125 
350 
300 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 

Memur 
6 Başhademe 

Hademe 
» 

Bekçi 
Dağıtıcı 

» 
» 

Î§Çİ 
» 

- - • -

VİLAYETLER 

1 Kaptan 
» 
» 
» 

Makinist 
» 
» 

2 Gemi adamları 
» > 

1 
1 
4 

35 
4 
5 
5 
5 
1 
2 

4 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
4 
3 

100 
150 
125 
100 
100 
175 
150 
125 
125 
100 

475 
400 
350 
300 
475 
400 
350 
250 
175 



Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
Memur 

9 

— D/22 — 
Aded Ücret G, 

1 150 . 
1 225 
1 200 
3 150 
1 125. 

Memuriyetin nev'i 

6 Hademe 
Bekçi 
Dağıtıcı 

Aded 

1 
6 
10 
1 
1 

Ücret 

100 
100 
100 
125 
100 

iktisat ve Ticaret Vekâleti 
MEBKEZ 

Teknisiyen 

» 

Usta 
» 

Şoför 

Ecnebi dil bilen daktilo 

Daktilo 

Memur 
Dağıtıcı 
> 

Başhademe 
Hademe 

550 
475 
400 
350 
300 
300 
250 
300 
200 
475 
300 

18 200 
15 175 
17 150 
1 175 
1 175 
2 150 
1 175 
10 150 

Hademe 

VİLÂYETLER 

1 Teknisiyen 
4 Daktilo 

6 Dağıtıcı 
Hademe 

Ataşelikler 

1 Daktilo (Sekreter) 

15 125 
24 100 

5 
9 
6 
7 
1 
26 
18 

550 
175 
150 
125 
150 
100 
100 

1 475 
7 475 
2 400 
5 350 
4 300 



— D/23 — 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

Filim operatörü 
Sinema operatörü 
Sinema uzmanı 
Teknisiyen 
Kaloriferci 
Şoför 

Bahçıvan 
4 Ecnebi dil bilen daktilo 

Daktilo 
» 

5 Memur 
> 

Santralci 
6 Başhademe 

Hademe 
» 

Bekçi 
Dağıtıcı 

» 
tşçi 

Muhasebe Müdürlüğü 

4 Daktilo 

5 Memur 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
9 
2 
6 
1 
1 
2 
6 
42 
1 
2 
1 
2 

250 
400 
300 
250 
200 
300 
225 
175 
200 
400 
250 
200 
150 
300 
200 
250 
150 
150 
125 
100 
125 
150 
125 
125 

1 250 
1 150 
1 300 
1 225 

Refik Saydam Merkez Hıfzpssıhha Müessesesi 

1 Teknisiyen 
» 
» 

» 

2 Usta 

Kaloriferci 

» 

1 
1 
1 
2 
17 
25 
1 
1 
1 
2 
1 

475 
300 
250 
200 
175 
150 
200 
150 
250 
150 
100 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Şoför 
Bahçıvan 
Laborant 

4 Daktilo 
» 

6 Hademe 
» 

Veteriner hizmetli 

Htfztssihha Okulu 

Laborant 
Aşçı 
Daktilo (Ecnebi dil ile yazma
ya muktedir) veya steno dak
tilo 
Daktilo 
Hademe 

1 
2 
2 
3 
8 

23 
25 

1 
1 
2 
1 
1 

49 
6 

250 
150 
300 
250 
200 
175 
150 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
100 

250 
150 

1 400 
1 200 

10 100 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâtha
nesi Müdürlüğü 

1 Teknisiyen 

» 
2 Usta 

» 
3 Şoför 
4 Daktilo 
6 Hademe 

Bekçi 

Verem Savaş Kuruttan (Depo için) 

1 Teknisiyen 
4 Daktilo 
5 Memur 

• » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 

475 
350 
250 
200 
200 
125 
200 
200 
100 
125 

2 
3 
1 
1 

250 
200 
300 
250 



h 

o 

6 

2 
3 

6 

la. 

1 

2 

2 

Memuriyetin nev'i 

Vilâyet ve kazalar 

Şoför 
» 

Hademe 

Sağlık merkezleri 

Kaloriferci 
Şoför 

Aşçı 

Hasta ve çocuk bakıcı 
Hademe 

(D 
(2) 
(3) 

(4) 

Aded 

13 
20 

894 

4 
15 

121 
20 

221 
553 

4 
734 

— D/24 -
Ücret 

225 
200 
100 

200 
225 
200 
200 
150 
100 
150 
100 

haneler, Sıhhat ve îçtimai Muavenet kurumları 

Sinema uzmanı 
Fotoğrafçı 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kalfa 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaloriferci 
» 
> 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

(15) 
(16) 
(17) 
(18) 

(19) 

(20) 

1 
1 
3 
4 

11 
3 
5 

16 
27 
5 

46 
15 
25 

1 
6 
2 

13 
17 
58 
29 
99 

7 
12 
17 
14 
72 
4 

10, 
6 

29 

300 
150 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
ıoö 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
250 
225 
200 

G. 

3 

4 

5 
5 

Memuriyetin 

Kaloriferci 

» 
Şoför 

» 

Başbahçıvan 

Bahçıvan 

Ahçıbaşı 

Ahçı 
» 
» 
» 
» 
» 

Laborant 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nev'i 

Hasta ve çocuk bakıcı 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
> 
» 

Hemşire yardımcısı naır 
zedi hasta ve çocuk hz 
kıçı 
Daktilo 

» 
Memur 
Memur 

» 
Santralci 

» 
y> 

» 
» 

(21) 
(22) 

(23) 
(24) 
(25) 

(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 

(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 

(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 

L-

L-

(42) 

Aded 

9 
32 

8 
9 

11 
21 
16 
1 
3 

13 
15 
30 
24 
45 
17 
21 
9 

53 
9 

93 
35 
79 
11 
33 
16 
74 
9 

73 
34 
93 
20 
33 
99 

149 
1 868 

450 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 

Ücret 

175 
150 
100 
250 
225 
200 
175 
150 

'250 
200 
175 
150 
125 
100 
300 
250 
225 
2C0 
175 
150 
125 
100 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
ICO 

100 
125 
100 
150 
125 
100 
250 
225 
200 
150 
100 



G. Memuriyetin nev'i 
— D/25 

Aded Ücret G. 

6 Başhademe 
Hademe 

» 

» 
Mubassır 

» 
» 

(43) 
(44) 
(45) 
(46) 

112 
133 

(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 

Sağlık memurları okulları 

Teknisiyen 
Şoför 
Bahçıvan 
Aşçı 
Daktilo 
Hademe 

2 
1 
2 
2 
1 
4 

34 

6 Hademe 

3 Laborant 
6 Hademe 

Ebe öğrenci yurdu 

Sıhhi müzeler 

Doğum ve çocuk bakımevleri 

1 Teknisiyen 
» 

2 Usta 

» 
Kalfa 

2 Kaloriferci 
Elektrikçi 

3 Şoför 
Bahçıvan 

200 
20 200 
36 175 

150 
125 

(47) 2864 100 
250 
225 

15 200 
10 175 
70 150 
60 125 

200 
200 
150 
200 
150 
150 
100 

5 100 

3 125 
12 100 

475 
350 
300 
200 
175 
125 
100 
200 
200 
175 
125 
250 
200 
150 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

Laborant 
Hasta ve çocuk bakıcı 

» » * 
4 Daktilo 
5 Memur . 
6 Hademe 

» 

1 
6 

13 
8 
2 

24 
89 
1 
2 

15 
8 

164 

250 
200 
125 
100 
250 
125 
100 
200 
150 
150 
125 
100 

Sıtma savaşı bölge reislikleri 

Şoför 

Aşçı 
Laborant 

Sağlık koruyucusu 
Hademe 

81 
91 
1 
10 
10 
17 
530 
194 

225 
200 
200 
200 
150 
100 
125 
100 

Deri ve tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavi evleri 

3 Şoför 
Hasta ve çocuk bakıcı 
Hademe 

Frengi sava§ kurulları 

3 Şoför 
> 

Laborant 
6 Hademe 

2 200 
14 100 
10 100 

6 200 
5 175 
9 100 

18 100 

Verem savaş dispanserleri 

Teknisiyen 
Şoför 

Laborant 

» 
Hasta ve çocuk bakıcı 

5 
26 
25 
11 
22 
17 
69 

350 
225 
200 
200 
150 
100 
100 

14 100 J 6 Hademe 111 100 



D/26 — 
G. Memuriyetin nev'i 

Trahom sava§ kurulları 

1 Teknisiyen 
3 Şoför 

» 
Hasta ve çocuk bakıcı 

6 Hademe 

Ebe - laborant hemşire okulları 

3 Aşçı 
6 Hademe 

» 
Stajyer hastabakıcı 

Kimsesiz çocuklar yurdu 

2 Usta 

( D 
(2) 
(3) 
( 4) 
( 5) 
(6) 
( 7) 
(8) 
( 9) 
(10) 
(W 
(W 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 

10 
50 

120 
180 

1 
1 
2 
3 
7 
2 
5 
1 
8 
4 
5 
3 
8 
i 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
2 

10 

adedi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

altı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

aylıkta 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

&ded 

1 
20 
5 

54 
64 

m 

6 
4 

36 
210 
210 
440 

2 

Ücret 

300 
200 
175 
100 
100 

200 
125 
100 

30 
25 
20 

125 

G. Memuriyet 

3 Şoför 
Aşçı 

Hasta ve 
» 
» 

6 Hademe 

in nev'i 

çocuk bakıcı 
» 
• » 

» 
» 

Ana ve çocuk sağl 

3 Şoför 
Aşçı 
Hasta ve 

6 Hademe 

6 Hademe 

Aded 

1 
1 
1 
4 
3 
3 

15 

ığı merkezleri 

çocuk bakıcı 

Eb e okulları 

Stajyer hastabakıcı 
» 
» 

(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 

4 
1 
2 
2 
3 
1 

12 
8 
7 
3 

10 
19 
62 
54 
15 

150 
3 

10 
30 
77 
20 
5 
5 

10 
10 
10 

» 
> 

adedi altı aylıktır. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 
1 
4 
4 

6 
20 
20 
20 

Ücret 

250 
200 
150 
200 
150 
125 
100 

225 
200 
100 
100 

100 
30 
25 
20 



—• D/27 — 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
G. Memuriyetin nev'i 

Gümrük 

MERKEZ 

2 Telefon teknisyeni 
Elektrik teknisyeni 
Kaloriferci 

3 Sanatkâr işçi 
4 îşçi 
3 Şoför 

» 
2 Usta 

3 Bahçıvan 

6 îşçi 

Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

» 
5 Doktor 

Memur 
Telefon santralcisi 

VİLÂYETLER 

2 Elektrik teknisiyeni 
Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 

1 Makinist 
» 

6 îşçi 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

5 Doktor 
3 Şoför 

» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
:ı 
1 
2 
1 
1 
I 

19 
8 
2 
2 
1 
1 
2 

3 
3 
1 

63 
6 
1 
J 
4 
2 
6 

Ücret 

250 
225 
250 
125 
100 
300 
150 
250 
150 
175 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
100 
125 
100 
150 
150 
150 

225 
175 
150 
350 
300 
100 
100 
100 
125 
150 
300 
225 
200 
150 

G. 

1 
6 

1 
2 
5 

5 
1 

5 

3 

2 

6 

Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
Başhademe 
Hademe 
Makinist 
Usta 

Muhafaza 

MERKEZ 

Telsiz muhabere memuru 
» » 

Doktor 
Teknisiyen 

Makinist 
> 

Ressam. 

» 

VİLÂYETLER 

• 

Telsiz muhabere memuru 
» » 

Gemi adamı 
» > 
» * 

Usta 
» 
» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Aded 

1 
2 
7 
.1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
7 

14 
6 
1 
5 

27 
8 

16 
18 
34 
18 
13 
24 
6 
3 
1 
5 
6 
7 

16 

ücret 

350 
125 
100 
250 
200 
400 
350 

v 

150 
550 
350 
400 
300 
400 
350 
300 
250 
200 
250 
400 
350 
300 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
225 
200 
150 
100 
100 



Memuriyetin nev 'i 

MERKEZ 

Teknisiyen 

Desinatör 
Sinema uzmanı 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Bahçıvan 
Daktilo 

Memur 

Santralci 
Hademe 

Bekçi 
Dağıtıcı 

îşçi 

VİLÂYETLER 

Teknisiyen 
» 

Desinatör 
Makinist 

— D/28 — 
Ziraat Vekâleti 

Adcd Ücret G. 

a 
2 
1 
I*: 
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 

625 
475 
400 
475 
350 
300 
300 
200 
150 
300 
300 
250 
200 
175 
150 
300 
200 
150 
150 
125 
100 
100 
100 
200 
150 
125 
100 

625 
350 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

Memuriyetin nevi 

Makinist 

2V Usta 

3 Şoför 

Arabacı 

Bahçıvan 
» 

» 

Aşçı 

» 
» 

Laborant 

Hastabakıcı 
» 
» 

4 Daktilo 

» 

5 Memur 
Memur 

» 
Doktor 

Aded 

145 
449 
13 
3 
14 
9 
41 
17 
72 
106 
77 
6 
82 
133 
9 
8 
2 
42 
11 

r-t 

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 
100 
175-
150 
125 
100 
100 
175 
125 
100 
100 
200 
175 
150 
125 
200 
125 
100 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
200 
150 
150 



Memuriyetin nev'i 

— D/29 -
Aded Ücret G. 

Hademe 

Bekçi 

» 
îşçi 

Ziraat hizmetlisi 

Sürveyan 
Veteriner hizmetlisi 

10 
3-8 
562 
6 
23 
19 
47 
3 

171 
98 
83 
83 
80 
65 
6 
1 
8 
68 
19 
143 
412 

Mücadele ve sulama işleri 

Teknisiyen 

Teknisiyen 
» 

Ekip şefi 
Makinist 

» 

Desinatör 

19 
21 
10 
14 
7 
4 
5 

125 
100 
100 
150 
125 
100 
100 
125 
100 
100 
175 
150 
125 
100 
100 
550 
200 
150 
125 
100 
100 

625 
550 
475 
400 
475 
400 
350 
300 
475 

Memuriyetin nev'i 

2 Usta 

3 Şoför 
5 Memur 

» 
6 Bekçi 

Aded 

3 
1 
1 
35 
1 
7 
7 
5 

Ücret 

400 
200 
175 
250 
350 
250 
200 
150 

Okullar öğrenci kadrosu 

Aded 

İstanbul Bölge Ziraat Okulu 
Bursa Bölge Ziraat Okulu 
İzmir Bölge Ziraat Okulu 
Seyhan Bölge Ziraat Okulu 
Sarayönü - Konuklar Teknik 
Ziraat Okulu 
Aksaray - Koçaş Teknik Ziraat 
Okulu 
Manisa - Beydere Teknik Ziraat 
Okulu 
Amasya - Gökhöyük Teknik Zi
raat Okulu 
Gebze - Çayırova Teknik Bah
çıvanlık Okulu 
İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık 
Okulu 
Sarayönü - Konuklar Makinist 
Okulu 
Haydarpaşa Hayvan Sağlık Me
murları Okulu 

134 
133 
120 
123 

285 

281 

314 

291 

255 

289 

117 

100 



— D/30 ~~ 
Çalışma Vekâleti 

}. 

2 

3 
4 

0 

6 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Elektrikçi (Telefonculuk da 
yapar) 
Şoför 
Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 

» 
» 
» 

Doktor 
Dağıtıcı 

» 
Başhademe 

Aded 

1 
.1 
.1 
3 
4 
3 
3 
i 
1 
2 
1 

Ücret 

200 
300 
300 
225 
200 
175 
150 
150 
175 
150 
150 

G. 

3 

4 

6 

Memuriyetin 

Hademe 
y> 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Hademe 

• » 

nev'i 

VİLAYETLER 

Aded 

13 
• . 7 

1 
2 
1 
2« 

U 
18 
3 

13 
14 

Ücret 

100 
100 

200 
175 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
100 

MERKEZ 

Müanakalât Vekâleti 
Teknisiyen (Hava trafik) 

Sivil Havacılık Dairesi Reisliği 

1 Teknisiyen (Hava) 

Ressam 
2 Usta 
3 Şoför 
4 Daktilo 

6 Başhademe 
Hademe 

Bekçi 
Dağıtıcı 

VİLÂYETLER 

1 Teknisiyen (Hava trafik) 

3 
1 
1 
t 
1. 
1 
5 
6 
8 
1 
4 
17 
3 

625 
475 
350 
475 
225 
300 
250 
200 
175 
175 
150 
125 
100 
125 
175 

550 
475 

(Telsiz) 

Kaptan 

2 Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 

3 Sanatkâr 
Gemi adamları 

4 Daiktilo 

5 Doktor 
6 Başhademe 

Hademe 

26 
21 
29 

4 
4 
7 

23 
15 
2 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
3 
4 
1 
1 
5 

60 

400 
350 
300 
475 
400 
350 
300 
250 
250 
200 
175 
250 
150 
175 
175 
150 
125 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
.100 



G. Memuriyetin nev i 

— D/31 
Aded Ücret G. 

Yüksek Denizcilik Okulu 

1 Kaptan (Kayıkhane Âmiri) 
2 Kaloriferci 

Usta 
3 Gemi adamları 

» » 
Lalborant 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 
Ahçıbaşı 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

350 
125 
125 
125 
100 
225 
125 
125 
1.75 

Memuriyetin nev 'i 

Ahçı 
» 

Daktilo 
Doktor 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

Okul Atölyesi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 

13 
4 
1 

2 Usta 

İşletmeler Vekâleti 
MERKEZ 

Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 
Şoför 
Bahçıvan 
Daktilo 

1 
1 
1 
ı 
4 
5 
5 
3 

250 
225 
300 
200 
225 
200 
175 
150 

5 Memur 

San t ra l 
fi Da-

Baş Hademe 
Hademe 

» 
Bekçi 
İşçi 



S - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Hayrat hademesine ait kadrolar] 

Hayrat hademesi 

Memuriyetin nev'i 

îmam, hatip, müezzin, kayyım 
» » » » 

Aded Ücret 

41 150 
96 125 

Memuriyetin nev'i 

îmam, hatip, müezzin, kayyım 
». » » » . 

Toplam 

Aded Ücret 

733 100 
7 130 75 

8 000 



E - Cetveli 
Bütçe Kauunu : Madde —• 5 

[Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin yerilebileeeği 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 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
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 



— E/3 — 
P. M. Tahsisatın nev'i 

Millî Müdafaa Vekâleti 
203 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 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Hariciye Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Ecnebi memleketlerdeki geçici hizmetliler ücreti 

Maliye Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Maarif Vekâleti 
203 . Geçici hizmetliler ücreti 

11 Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin fleretlerİ 



- 1/4 — 
P. M. Tahsisatın nev'İ 

Nafıa Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

iktisat ve Ticaret Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

11 Gümrük 
13 Muhafaza 

Ziraat Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Münakalât Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Çalışma Vekâleti 
203 Ge$ici hizmetliler ücreti 



C - Cetveli 
(i) 

Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Gelir çeşitleri sırasiyle) 



**— Ö/SI 

Y«rgft*ri», t'Miimlaritt v« başka varidatın 
dayanakları 

NtT'i Tarihi Numarası Ö 2 E T 1 

ittim 
» 
» 

3 . 6 .1949 
£7.7.1951 
20 . 5 .1955 

5421 
5820 
6582 

7. 
13. 
15. 

3 .1954 
5 .1955 
3 .1950 

6326 
6558 
5591 

BIRINCÎ KISIM 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Gelir Vergisi Kanunu 
Değişikliği 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununu». Kaldırıl
masına ve 5421 sayılı Kanunun Bâzı Maddelerinin 
Tadili ve Bâzı Maddelerine Fıkralar İlâvesi hak
kında Kanun 
Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 neu maddeleri 
Değişikliği 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 
10 neu 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 neu maddesi
nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

» 1 .6 .1949 §422 Kurumlar Vergisi Kanunu 
» 15. S . 1950 5591 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kantmuntm 

10 neu maddesi 
» 19 . 1 .1951 5698 Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 

yapılaeak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun 

» 8. % . 1949 5423 Esnaf Vergisi Kanunu 

Hayvanlar Vergisi 

Kuran SÖ. 1 .1936 2897 Hayvanlar Vergi»! Kanunu 
> 23 . 3 .1938 3343] 
» 6 . 6 .1945 4750). Değişikliği 
» 37. 7 .1951 58181 



— C / 3 -
Yttffütrin, ritimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z B T Î 

Curan 29. 5 .1941 
C7< t ,1942 

4040] 
42261 Fevkalâd* «un k*nunlwı 

Kanun 
» 
» 

T. B. M. M. karan 

1. 
4. 
29. 
30. 

4 
7 
5 
6 

.1926 

.1931 

.1941 

.1932 

797 
1836 
4040 
721 

V ir ant v İntikal Vergisi 

Veraset ve intikal Verdisi Kanunu 
Değişikliği 
Fevkalâde Zam Kanunu 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 
edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 

Binalardan alman Savunma Vergisi 

29 . 5 .1941 4040 

24. 7 .1953 6188 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyl<* bâzı vergi va resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 31 nci maddesi 
Bina Yapımını Teşvik ve izinsiz Yapılan Binalar 
hakkında Kanun 

IKÎNCI KISIM 

MUAMELE VE ISTÎHLÂK VERGİLERİ 

Kanun 

A.) Gümrük VtrgüUri 

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 

% . 6 .1944 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 müvaredatına 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 

» 12 . 6 .1935 
I. V. II. kararnamesi 9 . 1 . 1 9 3 4 

» » » 30.. 4 . 1938 
» » » 13 . 1 .1939 

Kanun 7 . 2 . 1 9 4 9 

B. K. Kararı 23 . 8 .1951 

30. 6 .1955 

Numarası 

5598 

5599 

2785 
2/20 

2/8C72 
2/10258 

5321 

3/13561 

4/5500 

Ö Z E T 1 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 
(Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve muafiyetlerine 
dair sözleşme) ye Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katılması hakkında Kanun 
Avrupa Ekonomik iş 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 
Ütü ve çamaşır makinelerinin iktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müsaadesine bağlanması hakkında 

II - Gümrük Kanunu ve ekleri 

Kanun 2. 
17. 

7. 
17. 
31 . 
19. 

5 
5 

1 
1 
5 
1 

.1949 

.1946 

.1932 

. 1940 

.1948 

.1948 

53S3 
4893 

1918 
3777 
5211 
5164 

10. 

31. 

24. 

3 .1950 

3 .1950 

5 .1951 

5587 

5651 

5764 

1 . 6 . 1 9 5 1 5775 

Gümrük Kanunu 
Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan 
postları için kurulacak serbest yer hakkında 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkında 
Değişikliği 
1918 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 nci maddesi 
Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye Yapı
lacak Yardımdan Münhasıran Millî Savunma ih
tiyacı için Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflık
ları hakkında Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal oluna
cak hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım 
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 



C/5 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Taıihi Numarası Ö Z E T Î 

vaıııııı 3 . 7 . 1 9 5 1 5798 Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazla
rın Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden 
muaflığı hakkında Kanun 

13 . 8 .1951 5833 Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemiler
le memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılma
sına dair Kanun 

29 . 1 .1953 6021 Bir Gümrük İş 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 Fabı ikalarına Bahşolunan îmtiyazat ve 
Muaf iyat hakkındaki Kanunun' 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun ' 
Şeker Fabrikalarına Bahşolunan imtiyaz ve Mua
fiyet hakkında 5 Nisan 1341 tarihli ve 601 sayılı 
Kanunim meriyet müddetinin temdidi hakkında 
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 tutulmayacağına dair 
Kanun 

2 . 7 . 1 9 5 4 6426 Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki Vergi 
Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikma dair Kanun 

7 . 7 .1954 6427 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında, «Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf 
devletler arasında, Kuvvetlerinin .Statüsüne dair 
Sözleşme» nin tatbikma mütaallik Anlaşmanın tas
dikma dair Kanun 

30 . 3 .1955 6529 Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve 
hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak her nevi mal
zemenin îthal Vergisi ile resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında 

22. 
5. 

15. 

20. 

25. 

, 5 
6 

7 

5 

7 

.1953 

.1953 

.1953 

.1955 

.1953 

6086 
6088 

6168 

6607 

6180 



- e / e -
Vergilerin, resimlerin re başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T î 

B) Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden ticaret mukavelelerinin tasdiki 
hakkında kanunlar 

Kanun 81 . 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti ile îsveç ITükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 

» 5 . 7 . 1 9 3 9 3678 Değişikliği 
* 7 . 6 . 1 9 3 0 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında mtt-

nakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin tas
diki hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muah* 
desinin tasdiki hakkında 
Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imıa edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki hakkında 
2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan d#* 
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret v« 
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 nci Protokolün tasdiki hak
kında Kanun 

7 , 1 . 1 9 5 5 6449 Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâ-
türüne ve Gümrük Kıymetine Mütedair Mukave
lelerin Tasdiki hakkında Kanun 

25. 3 .1955 6528 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
Ekli Listelerin Metinlerinde Yapılan Düzeltme ve 
Değişikliklere Müteallik 3 ncü Protokolün Tasdiki 
hakkında Kanun 

2 . 5 . 1 9 5 5 6549 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkid Taraflarından Bâzıları île Japonya Arasın
da Ticari Münasebetleri Düzenliyeü Beyanname
nin Tasdiki hakkında Kanun 

81 

5 
7 

7 

4, 

3 

28. 

31. 

21. 

10. 

10. 

11. 

. 5 

. 7 

. 6 

. 6 

. 6 

6 

5 

1 , 

12, 

3 . 

3 . 

3 . 

.1930 

.1939 

.1930 

.1930 

.1934 

.1935 

.1933 

,1953 

,1953 

,1954 

,1954 

1954 

1671 

3678 
1690 

1691 

2499 

2756 

2237 

6031 

6202 

6355 

6369 

6392 



C/7 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Sjuraa 21. 5 ,1955 6624 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
Ekli Listelerin Metinlerinde Düzeltme ve Değişik* 
lik Yapılmasına Müteallik 1 nci Protokolün Tas* 
diki hakkında Kanun 

B. K. Kararı 11, 6 .1955 4/5356 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmıı 
olan Ticaret Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne 
merbut gümrük taviz listesinin tadiline mütedair 
Protokolün tasdiki hakkında 

y 11. 6 .1955 4/5357 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli taviz listemizin meriyet müddetinin 1.1.195$ 
tarihine kadar uzatılması ve mezkûr listenin AA-
valorem tarifeye intibakı bakkınd» 

MuamtU ftrçtm 

tanıiM 

Kararname 

18. 5 . 1940 
€ 

13 
31, 
8. 

30, 
21 
3 
3, 
9 

1941 
1946 
1949 
1950 
1952 
1953 
1954 
1954 
1955 

20. 5 .1955 
29 . 5 .1941 
27. 6 .1942 
80. 3 .1955 

3843 
3973 
4939 
5410 
5668 
5867 
6184 
6314 
6315 
6554 
6592 
4040} 
4226 $ 

4/4699 

Muamele Vergisi Kanuau 

- Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde sam kanunları 

Gemi inşaatında kullanılan eşyanın Muamele Ver 
gi«inden muafiyeti 



C/8 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T I 

Dahili İstihlâk V erqı$ı 

A) Şeker, glikoz ve mayi madenî mahrukat, kahve, kibrii 

Kanun 12 
12 
25 
27 
15 
21, 

6. 

. 1930 
1935 
1937 
1942 
1943 
1944 
1946 

27 ,12 .1946 
16. 6 .1947 
22. 12.1948 

5 . 7 . 1 9 5 0 

26. 5 .1934 
14 . 6 .1937 

7 . 3 . 1954 
17 . 5 .1940 
1 1 . 9 .1946 

30 . 1 . 1952 

1 1 . 5 . 1955 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişiklikleri 

1718 Dahilî istihlâk Vergisi Kanunu 
27851 
3101 
4225 
4385 
4597 
4855 f 

4982 
5086 
5281 j 
5667) 

2448] 
3263 [-
63281 
3828 
4950 

5865 

6556 

Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin değişik
likleri 

Fevkalâde Zam Kanunu 
Kahvenin tekel konusundan çıkarılmasına ve Da
hilî istihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 
Kibritin Tekelden Çıkarılmasını ve istihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun 
Bira, Tabiî Köpüren Şarap ve Viskinin istihlâk 
Vergisine Tâbi Tutulması hakkında Kanun 

Kanun 

Tefsir 

B) Elektrik ve Havagazı 

22 . 7 .1931 1871 Dahilî istihlâk Vergisi Kanununa müstakil madde 
eklenmesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

24 . 5 .1934 2442 Elektrik ve Havagazı istihlâk Resmi hakkında 
14. 6 .1937 3260 Değişikliği 
29 . 5 .1943 4040 Fevkalâde Zam Kanunu 
11 . 6 . 1937 224 2442 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin (G) fık-

'.- rae.ı hakkında 



C/9 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergin 

25. 2 .1952 

20 . 5 .1955 

13 .12 .1950 

5889 Akar Yakıtlardan Alınacak Yol Vergisi hakkında 
Kanun 

6609 5889 sayılı Akar Yakıtlardan Alınacak Yol Vergi
ci Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında 

5691 Yol işleri için Benzinden Alınacak Vergi hakkında
ki Kanuna ek Kanun (Muafiyet) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TEDAVÜL VERGİLERİ VE HARÇLAR 

Madenler Rüsumu 

Nieamnf 
Kanun 
» 
» 

1> 

• » 

» 

» 
» 

t. V. H 

ime 

. Kararı 

• » 

Mukavelename 

26 Mart 1322 
26. 
17. 
10. 

14. 
3. 

7. 

13. 
7. 

10. 

10. 

3 
6 
6 

6 
3 

3 

5 
3 

4 

4 

.1931 

.1942 

. 1926 

.1935 

.1954 

.1954 

.1955 

.1954 

.1954 

.1954 
18 Mayıs 1336 

-] 
1794 [ 
4268J 

927 

2809 
6309 

6326 

6558 
6327 

4/2846 

4/2547 
— 

Maadin Nizamnamesi ve ek ve değişiklikleri : Bu 
mevzuatın içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sı
cak ve soğuk maden suları ile kaplıcalar hakkın
daki 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 
Değişikliği 
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 res
me müteallik maddeleri 



0/16 
Vergilerin, resimlerin re başka raridatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Nakliyat Resmi 
•TATIBiLja 10 Nisan 1340 

2.7,1954 

25. 6 .1932 
24. 5 .1940 
17. 5 .1940 
29. 5 .1941 
27. 5 .1942 

472 

6426 

2030^ 
3842 J 
38281 
4(MoJ. 
4226] 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ilt seyahat adam 
yolculardan alınacak Nakliyat Resmi hakkında 
Kanun 
Türkiye ile Birleşik Amerika Arasındaki Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının Tasdikına dair Kanun 

(Muafiyet) 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde fam karnınla** 

15 Nisan 1338 

6 Nisan 1340 
6 Nisan 1340 

13 .12.1935 

defineler Büsumu 

216 Merakibi bahriyeden alınaeak rüsum hakkında Ka-

466 £ 
467 J 

2864 

nun 
Ek ve değişiklikleri 

Turist gemilerinden alman mimleydi*» bâaıla«mM 
indirilmesi hakkında Kanua 

Potta müraeeUleriyU telgraflardan ve telefon abone bedellerinden alman Savunma Vergim, 

Kanun 29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 35 nci maddesi 

17 . 3 .1947 5004 Değişikliği 

Kanun 23 
14. 
28. 
22. 
27. 

3 . 
24. 
13. 

6 
12 
5 
6 
1 
1 
1 
4 

.1928 
.1929 
.1934 
.1938 
.1939 
.1940 
.1951 
,1955 

Damga Resmi 

1324 
1541" 
2455 
3478 
3590 
3765 
5710 
6536 

Damga Resmi Kantonu 

> Ek ve değişiklikleri 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kanun 
» 
» 
» 
» 

Tarihi 

17 . 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
17 , 5 .1944 
10 . 6 .1933 

22 , 3 .1950 

15 . 7 .1953 

2.7.1954 

İ . 7 .1954 

Numarası 

3828] 
4040 
4226 
4565 
3437 

5602 

6133 

6426 

6433 

Ö Z E T İ 

s Fevkalâde zam kanunları 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nei mad
desi 
Tapulama Kanununun Damga Resmi muafiyetin» 
ait hükümleri 
Çay Kanununa ek Kanunun Damga Resmi muafi
yetine ait hükümleri 
Türkiye ile Birleşik Amerika Arasındaki Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının tasdikına dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 
madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fikri 
•İçlenmesin» dair Kanun (Damga Resmi muafiyeti) 

Kanım 18. 6 .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 

İ'ayı/ûr* Btmni 

2459 Tayyare Resmi Kanunu r 

2647] 
2877 \ Ek ve değişikliği 
3401J 
5602 Tapulama Kanununun Tayyare Resmi muafiyetin» 

dair maddesi 
2456 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka Müdafi* 

Pulu ilsakı hakkında Kanun 
2672^ 
3776 \ 
4040 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde Zam Kanunu 

ffttrclckr 

Kanun 25. 2 .1952 
11. 3 .1954 
20. 5 .1955 
23. 3 :i950 
20. 5 .1955 

4.7.1931 

5887 
6401 
6608 
5625 
6593 

1836 

Harçlar Kanunu ve bu kanuna ekli tarifeler 
Değişikliği 
Değişikliği 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Ecnebi Devletlere Ankara'da Sefarethane ve Kon
soloshane İnşa Etmek için Meccanen Arsa Tahsisi 
hakkındaki Kanunun muafiyete mütaallik 2 nci 
maddesi 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğ» 
girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alına
cağı hakkındaki Kanunun muaddel 50 nci madderf 



C/12 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Nizamname 

Kanan 
» 
> 

Nizamname 

Tarihi 

5.12. 1935 

15. 6 .1938 
14 . 1 .1942 
9. 5 .1952 
11. 5 .1953 

18,. 3 .1955 

Nı Limarası 

2/3G42 

3456 
41G6? 
5928 \ 
6085 

4/4595 

Kanım 30 Teşrinisani 1330 

18. 

22. 
15. 
15. 

22. 

2 

20. 

1 

3 
7 
7 

7 

7 

4 

.1950 

.1950 

.1950 

.1953 

.1953 

.1954 

.1955 

5516 

5602 
5682 
6133 

6186 

6426 

6541 

Ö Z E T İ 

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 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 12, 13, 14 ve 
15 nci maddeleri 
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 
Baraj İnşaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanunun 8 ve 
9 ncu maddeleri 

Kanun 

Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi 

2 Şubat 1340 405 Zabıtai Sıhhiyei 'Hayvaniye Kanunu Muvakkatini 
tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 

3 . 5 . 1 9 2 8 1234 Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 
8 ve G8 nci maddeleri 

23 . 3 .1931 1775 Ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 



— 0/13 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

TEKEL GELİRLERİ 

Tekel idaresi 

Kanun 

Tütün 

10 . 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 74 ve 75 nci 
maddeleri 

Kanun 
> 

11.12.1936 
15 . 2 .1953 

3078 
5881 

t. V. II. kararnamesi 6 .11.1952 3/15890 

Tuz 

Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında 

İspirto ve İspirtolu îçkiler 

Kanun 8 .6 .1942 

» 7 .12 .1949 
» 9 .5 .1955 
» 9 . 5 .1955 

I. V. II. kararnamesi 1 .8 .1942 

24 . 3 .1950 

13 . 5 .1952 

4250 

5451] 
65521-
6553J 

2/18435 

3/10966 

3/15076 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 
9, 10, 14, 16, 20 ve değişik 21 nci maddeleri ile 40 
nci maddesi 

Ek ve değişiklikleri 

inhisarlar idaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp sata1 ileceği 
hakkında 
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 



C/14 
V«rfilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z B T t 

B. K. itaran 25, 6 ,1955 4/5355 ispirtodan alınacak asgari, âzami inhisar Resmi 
hakkında 

Kanun 
B. K, Kararı 

20. 5 .1942 
25 . 6 .1955 

T. B. M. M. Kararı 16 . 4 .1952 

Ç*v 
4223 Çay inhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 

4/5354 Çayın beher kilosundan alınacak inhisar Resmi 
hakkında 

1796 4223 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin B fıkrası
nın yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 

Kibrit 

Kanun 

Karamam* 

28. 5 .1943 

8 . 5 . 1 9 4 4 
27.12.1945 
20. 5 .1946 

8 . 7 . 1 9 4 3 

11.10.1943 

4426 

4556 £ 
4816J 
4897 

2/20203 

2/20731 

Kibrit inhisarı İşletmesinin kaldırılmasına re 
bunların işletilmesi için muvakkat bir idarenin 
kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 

Ek kanunlar 

Kibritin Tekel İdaresine geçimi ve işletme idare
sinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . 5.1943 tari
hinden muteber olmak üzere 2 kuruş olarak tes-
biti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 

Kanun 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

28 . 5 .1934 2460 

26. 3 .1945 
1 .8 .1951 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vtrgisi 
hakkında 

5823$ D e ^ i k U # 

tamın 

Tuzdan alınan Savunma Vergisi 

39 . i . 1941 4040 Fevkalâds Zam Kanununun 27 nei maddesi 



Vergilerim, rnmlır in ve başka varidatı» - - . - - - ' * 
dayanakları ''"/<'• 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z B T t 

5.6.1944 
20. 5 .1955 
5.4.1951 

4584J 
6600$ 

3/12811 

Oyun Kâğtdt 

Kam» İ l . 6 .1927 1113 Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkındaki Kanunim de
ğişik 2 nci maddesi ile 3, 4 re 5 nci maddeleri 

Değişikliği 

B. X. karan 5 . 4 . 1 9 5 1 3/12811 Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak» 
kında 

İO . 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 Kesininden muaf olarak yurda giren eşyadan 
Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

Gayrimenkul icar ve ecrimisüleri 
Kanun If. 5 .1928 1266 Islâhı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin 

tadili hakkında 
» S. 6 .1934 2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
» S . 8 .1951 5830 Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere be

delsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya
si partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallar
la bu partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 

» 14,12.1953 K195 Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız iktisaplarının 
ladesi Hakkındaki Kanunun 1, 2, 3 ve 7 nci mad
deleri 

» 8 .3 .1954 6309 Maden Kanununun 133 ncü maddesi 
* ' % 14. 6 .1951 5785 Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 

edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında 
Kanun 



O 16 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hâsılatı 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Kanun 15 . 4 .1339 

14 
17 

17 
28 

6 
18 

9. 

10 

1926 
1926 

22 . 2 .1926 

16 . 6 .1927 

7 . 4 . 1 9 3 2 

2 . 6 . 1 9 3 4 

1944 
19.38 

1941 
1939 

1939 

1941 

1945 

17. 6 .1947 

28. 6 

2 . 6 

1948 

1949 

— Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 

333 .13 Eylül 1331 tarihli Kanunu muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 

716 Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nei maddeleri 
743 Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede

cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
748 Emvali Milliye ve metrukeden veya mazbut va

kıflardan bâzı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesi 

1080 Menafii umumiyeye hadim ınüessesattan hususi 
binası olmıyanlara birer bina satılmasına dair Ka
nun 

1943 Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 
1 nei maddesi 

2490 Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nei maddeleri 

4547 Değişikliği 
3524 Hazinenin taksitlü sattığı bütün gayrimenkullerin 

satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
3975 Ek Kanun 
3563 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan

ların çiftçiye satılması hakkındaki Kanunun 2 nei 
maddesi 

3667 2510 sayılı İskân Kanununun 12 nei maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekliyen Kanun 

4062 İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında kanun 

4796 Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hak
kında Kanım 

5098 İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nei 
maddesi 

5227 İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmeği 
hakkında 

5420 İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nei maddesi 



_ C/17 — 
ve başka varidatın 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

6 

2 

5 
7 

.1951 

.1955 

.1955 

. 1953 

5800 

6462 

6570 
6093 

6 .1952 5963 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 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harb gemisinin satıl
ması hakkında 
Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanun 
İskân 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 

7 .1953 6131 Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 
Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar 
hakkındaki Kanunun 2, 4 ve 5 nci maddeleri 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrası 
Maden Kanununun 36 ve 121 nci maddeleri 
İzmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir Beledi
yesinin yapacağı binalarla mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 

3 .1954 6339 İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada, 18 parsel 
numaralı hazineye ait binanın Emlâk Kredi Ban
kasına satılmasına ve. bankaca yaptırılacak binaya 
hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Baraj inşaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalaeak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkında Kanun 
Telsiz Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştirilme
si hakkında Kanun 
Çırağan Sarayı Enkaeı ile Arsasının' Hazineye la
desi ve T. C. Emekli Sandığına, Devri kakkınd» 
Kanun 

5 .1955 6585 5397 sayılı Kanunla Konservatuvara Tahsis Edil
miş Olan Natamam Binanın Hazinece İnşasının 
Tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi 

5 .1955 6603 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
41 ve 43 ncü Maddelerine Fıkralar İlâvesine ve 
Muaddel 45 nci Maddesinin Tadiline ve 55 nci 
Maddesinin Kaldırılmasına dair Kanunun 1 nci 
maddesi 

7 

12 

3 
3 . 

.1953 

.1953 

. 1954 
, 1954 

6188 

6207 

6309 
6310 

4 

5 

5 

.1955 

.1955 

. 1955 

6541 

6566 

6574 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

# 
Kanun 

T. B. M. M. K. 
Kararname 

Tarihi 

20 . 5 .1955 

29.12.1937 
24.11.1939 

Numarası 

6610 

1023 
2/12374 

Ö Z E T İ 

Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine Mtraz Ma
hallerin Yerlerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun 
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 

8. 
13. 
24. 
9. 

2 
6 
3 
8 

.1937 

.1938 

.1950 

.1938 

3116 
3444 
5658 

2/9634 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları re 
Haydarpaşa limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları 
Bankası arasında münakit dört kıta itilâfnamenin 
ve merbutatınm tasdiki hakkında Kanun 
Orman Kanunu 
Ek ve değişiklikleri 
Ek ve değişiklikleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarını» göreeeği 
işlere dair Nizamname 

ÎCantm 

Darphane ve Damga Basımevi hasılatı 

2 . 5 . 1 9 3 2 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil «ermaye«i) teş
kiline mütedair 3 ncü maddeci 

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 



0/19 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Resmî Okullar Gelirleri 

Kanun 6 

11, 
4. 

9. 

3. 

7. 

20. 

15. 

10. 

1. 

. 7 

. 6 
6 

6 

6 

7 

5 

9 

6 

8 . 

.1931 

.1932 

.1932 

.1937 

.1938 

.1939 

.1940 

.1944 

.1949 

,1951 

1838 

2005 
2000 

3224 

3423 

3704 

3829 

4G68 

5441 

5822 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik Ü, 3, 5, 
6, 7 vo 8 nci maddeleri 
Değişikliği 
Tıp Fakültesinden neşet edecek talebelerin mec
buri hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri 
Maarif Vekâleti prevantoryum ve sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Maarif Vekâletine bağlı ertik okullar mütedavil 
sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci maddasi 
tik öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 
Devlet Konservatuvan hakkındaki Kanunun 6 ncı 
maddesi 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine paralı ve ya
tılı talebe alınmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim 
Bakanlığına Devrine dair Kanun 

Diğer Kurumlar Gelirleri 

Kanun 26. 1 .1341 

29. 5 .1926 

2 . 6 . 1 9 3 0 

2 1 . 7 .1931 

10. 6 .1933 
21 . 6 .1934 

549 

867 

1678 

1858 

2291 
2526 

Ziraat müesseselerine sermaye vaz'ına dair Kanu
nun 3 ncü maddesi 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesse
selerin sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesi 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve 
temizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
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Vergilerin, resimlerin re başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Talimatname 

Kanun 

Tarihi 

5 .7 .1934 

23 .12 .1934 

Numarası 

2582 

2654 

» 

» 

> 

3> 

> 
Talimatname 
» 

B. K. K. 

28. 

30. 

29. 

11. 

10. 

19. 

3. 

6 

12 

5 

5 

7 

6 

9 

.1938 

.1940 

. 1946 

. 1953 

.1953 
1340 
.1936 

. 1951 

3526 

3959 

4911 

6085 

6132 
— 

2/4858 

3/13642 

25. 2 .1955 
22 . 4 .1955 

13. 5 .1955 

13 . 5 .1955 

4/4502 

6561 

6562 

Ö Z E T İ 

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 ncı maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 va 
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 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla irurulan 
müessese ve çiftliklerin idare şekli halikında Tali
matname 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zissıhha 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 
Kan Bankası ve kan nakli merkezlerinin döner 
sermaye muamelâtına ait Talimatname 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti hastaneleri 
ile rehabilitation müesseselerine verilecek müteda-
vil sermaye hakkında 
DDT Mütedavil Sermayesi Kanunu 

iktisadi Devlet Teşekkülleri kârları 

Kanun 
» 

Radyo Gelirleri 

9 . 6 .1937 3222 Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
24 . 5 .1949 5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak-

kındaki Kanunun 27 nci maddesi 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev.'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Millî Piyango Geliri 

5. 7 .1939 3670 Millî Piynngo Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 

23. 5 .1951 5772 Değişikliği 

YEDİNCİ KISIM 

GENEL KURUMLAR VE ŞİRKETLER GELİRLERİNDEN DEVLET TAYI 

îrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müta-
allik mukarreratın varidata mütaallik hükümleri 

imtiyazlı şirketlerden alınan 

Kanun 

Kararname 

25 . 6 .1927 

27 . 6 .1929 
11. 10 .1954 

Mükerrer Sigorta Sandığından alınan 

1160 

4/3689 

Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü 
maddeleri 
Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
Mükerrer sigorta inhisarının daha 5 sene müd
detle Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince iş
letilmesi hakkında 

Kanun 7. 6 .1926 

Musul Petrollerinden alınan 

911 Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak -
İngiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden İrak 
Petrol şirketlerinden % 10 Ilazine hissesi 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T î 

Petrol şirketlerinden alınan 

Kanun 13. 5 .1955 6558 6326 sayılı Petrol Kanununun Bâzı Maddelerinin 
Tadili ve Bâzı Maddelerine Fıkralar İlâvesi hak
kındaki Kanunun devlet hakkına dair 56 ve 69 
neu maddeleri 

» 13. 5 .1955 6558 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
daki Kanunun devlet hissesine dair 78 nci mad
desi 

SEKİZİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Hazine muamelelerinden doğan gelirler 

Kanun 8 .7 .1948 5253 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik 
İş Birliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 

» 24 .12 .1948 5282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 

» 25. 3 .1949 5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun 

» - 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 

» 12 .11.1951 5852 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 
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Yergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

20. 

27. 

10. 
10. 

6 

r-i 

2 
3 

.1952 

.1954 

.1954 

.1954 

5977 

6237 

6245 
6352 

12 .11.1951 5853 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan Ekonomik tş Birliği 
Anlaşmasını değiştiren Protokolün onanmasına 
dair Kanun 
Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası 
îmar 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 idaresi» na
mına hareket eden «Export - Import Bank Of 
Washington» arasında imzalanan (11,2) milyon do
larlık Kredi Anlaşması ve Ekinin onanması hakkın
da Kanun 

10. 3 .1954 6353 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan iktisadi iş Birliği An
laşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 
tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

10. 3 .1954 6370 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında münakit muaddel Eko
nomik iş Birliği Anlaşmasını tadil eden 7 Ocak 
1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 

10. 3 .1954 6371 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 

10 . 3 .1954 6377 5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşma
sına ek Anlaşmanın tasdikma 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 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik 88 ve diğer mad
deleri 



C/24 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kam 
> 

Nev'i 

m 

Tarihi 

2 ,5 .1949 
27. 4 .1955 
18 . 5 .1955 
10. 8 .1951 

Numarası 

5377] 
6542 [ 
6571J 
5842 

Ö Z E T İ 

Ek ve değişiklikleri 

Denizcilik Bankası Türk Anonim. Ortaklığı Kanu-
nunun 17, 19 ve 36 ncı maddeleri 

Kanun 

B) Şirketlerden ve mütaahhitlerden teftiş mukabili alman 

2 7 . 5 . 1 9 3 9 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 1» neu 
maddesi 

Kanun 26 . 5 .1927 

C) Teberriiat 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddeai 

Kanun 

Kıymetli Kâğıtlar 

26 . 5 .1926 859 Ipekböceği ve tohumu yetiştirilmesi Ye muayene 
ve satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddeai 

1 1 . 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 

E iki alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 



— C/25 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T î 

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 

Cezalar 

A) Para cezaları 

— Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararname, ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezalan 

— Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazam
mun eden hükümleri 

Çeşitli gelirler 
Kanun 29'.' 11.1336 66 İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 

mütaallik 9 ncu maddesi 
» 18. 3 .1926 788 Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
» 26. 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 

maddeleri t 
» 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 



cm 
vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Ranun 

Karar 

Kanun 

Tarihi 

4.4.1929 

16 . 5 .1929 

7.1.1932 

17 . 1 .1940 
12 . 6 .1933 

2.6.1934 

30 . 6 .1934 

Numarası 

1412 

1447 

1918 

3777 
2308 

2490 

2548 

27 .12 .1939 
10 . 6 .1935 
2 1 . 3 .. 1938 

15 . 7 .1953 
2 . 5 . 1 9 5 2 

10 . 7 .1940 

23 . 9 .1928 

4 . 7 . 1 9 4 1 

15. 1 .194İ 

7. S .1948 

3757 
2777 
3340 

6152 
5922 

3894 

4094 

4386 

5256 

Ö Z E T İ 

14 . T . 1950 5676 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 new 
maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın
daki Kanunun 54 ncü maddesi 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanu
nun 60 nci maddesi 
Bu kanunu tadil eden kanunun 22 nci maddesi 
Şirketlerin müruruzamana uğrıyan kupon, tahvi
lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve thale Kanununun 5, 25. 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Ceza evleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı 
olarak alınacak harç ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 
değişik 2 ve 3 ncü ve 5 nci maddeleri 
Değişikliği 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkında Kanun 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edecek olanlardan 
alınacak ücretler hakkındaki Kanunun 1 vt 2 nci 
maddeleri 
Değişik 1 nci maddesi 
3803 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 
Kanun 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 neu 
maddesi 
Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 neu maddeleri 
Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet. Mer
kez Bankası arasında 17 . V I . 1948 tarihinde akde
dilen Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin 
Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve mu
hafazasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen 
Kredi Anlaşmaları hakkında 



0^27 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Kanun 

Kararname 

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 Defi hakkındaki Ka* 
nunun 6 ncı maddesi 

2. 7 .1953 * 6095 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 
ncü maddesi 

8 .7 .1958 §114 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) 

20. 5 .195S 6572 Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun Bâzı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bâzı Hükümler 
Eklenmesi ve Göçmenlerle Nakledilenlere ve Muh
taç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması 
hakkındaki 3245 sayıl; Kanunun 5 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine dair Kanunun 9 ncu maddesi 

14. 5 .1941 î/15799 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 

Uuhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

Kanun 24 .12 .1937 

19 . 2 .1947 

3290 

5015 

2. 
7. 
18. 
1. 

5 
, 6 
7 , 
7 

.1955 

.1949 
.1951 
.1953 

6548 
5432 
5815^ 
6094 Ç 

Devlet hesaplarında liranın esas ittiha» «dilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
60 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
Değişikliği 
Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 

Değişikliği 



— C/28 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

3 . 7 . 1951 

2 1 . 7 .1953 

10. 3 .1954 

2 1 . 5 .1955 

Numarası 

5798 

6183 

6367 

6623 

Ö Z E T I 

Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihaz
ların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimler
den muaflığı hakkında 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 
Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Âcil 
Yardım Fonu ile Akdedilen Teknik Yardım Anlaş
masının Tasdikına dair Kanun 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
vergi muafiyetine mütaallik 19 neu maddesi 

Nâzım Varidat 

Kanun 

I. V. H. karan 
Kanun 

2 1 . 6 .1927 

5 . 6 . 1 9 4 4 
18. 5 .3929 

29 . 4 .1933 

31 . 5 .1933 

23 .12 .1935 

27 .12 .1937 

8. 1 .1940 
25 . 5 .1938 

1118 

4584 
1454 

2159 

2256 

2871 

3293 

2/12G27 
3398 

11. 8 

1. 7 
11. 2 

. 1941 

.1948 

.1950 

4109 

5237 
5539 

Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Ililâliahmer Cemiyetine ait 
hisse 
Değişikliği 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 LCİ 
maddesi 
1 Haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli 
Kanuna ek Kanun 
Arazi ve Bina vergileriyle bunlardan alman İkti
sadi Buhran Vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
3293 sayılı Kanuna müstenit Kararaaımeı 
Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden münbais Gümrük Resmi ile 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 Kamunu : Madde — 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasiyle) 



0/30 — 

Vergilerin, resimlerin re başka varidatın 
dayamakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1925 ve daha evvelki tarihlere ait mevzuat 

Nixtmnam# 

Kanun 

26 Mart 1322 

80 Teşrinisani 1330 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Mukavelename 

Kanun 

> 

» 

» 

Talimatname 
Kanun 

» 
» 

» 

18 Mayı* 1336 

29 .11.1336 

15 Nisan 1338 

15 . 4 .1339 

l Şubat 1340 

1340 
6 Nisan 1340 

6 Nisan 1340 
10 Nisan 1340 

26. 1 .1341 

— 

66 

216 

333 

405 

— ^ r 

466 

467 
472 

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 
İstiklâl 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 
Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz'ma dair 
Kanunun 3 ncü maddesi 

Kanun 
» 

1926 yılına ait mevzuat 

14. 1 .1926 716 Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri 
17 . 2 .1926 743 Türk Kanunu Medenisinin Hazineye • intikal ede* 

oek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 



— 0/31 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Ner'i 

Kanun 

Rantım 

Tarihi 

22 . 2 .1926 

Numarası 

748 

18. 
1. 
26. 

29. 

7. 

3 
4 
5 

5 

e 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

788 
797 
859 

867 

»11 

10. • . 1926 927 

Ö Z E T İ 

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 
îpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi v« Muaye
ne ve Satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu mad
desi 
Ziraat Vekâletine Merbut Bâzı Mektep ve Mües
seselerin Sureti idaresi- hakkındaki Kanunun 3 
ncü maddesi 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak -
ingiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak 
Petrol şirketlerinden 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 Müessesattan Hususi 
Binası Olmıyanlara Birer Bina Satılmasına dair 
Kanun 
Oyun Kâğıdı inhisarı hakkındaki Kanunun değişik 
2 nci maddesiyle 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
Oyun Kâğıdı hakkındaki Kanunun 2 nci madde
si gereğince Hilâliahmere ayrılan hisse 
Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak
kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 
ncü maddeleri 

Kant» 

1928 yılma ait mevzuat 

S. • . 1928 1234 Hayvanların Sağlık Zabıta» 
nun 8 v* 68 nci maddeleri 

hakkındaki K*a«-



0/32 
Vergilerin, resimlerin v© başka varidatın 

dayanakları 

Kanun 

Karar 

Kanun 

Tarihi 

17. 5 .1928 

23. 5 .1928 
24. 5 .1928 

24. 5 .1928 

23 . 9 .1928 

31.12 .1928 

Numarası 

1266 

1324 
1338 

1349 

— 

1375 

Ö Z E T İ 

Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin 
tadili hakkında 
Damga Resmi Kanunu 
Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
Emvali Metruke Hesabı Carilerinin Bütçeye trat 
Kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Balya - Karaâydm 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 

1929 yılma ait mevzuat 

4 . 4 . 1 9 2 9 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 
maddesi 

16 . 5 .1929 1447 Menkul Kıymetler re Kambiyo Borsaları hakkın
daki Kanunun 54 ncü maddesi 

18. 5 .1929 1454 Bilâvasıta Vergilere Munzam Kesirlerin Tevhit 
ve Nispetlerinin Tadiline dair Kanun 

29 . 5 .1929 1473 Pasaport Cüzdanlarının Bedel Mukabilinde Satıl-
ması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

27 . 6 .1929 — Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
14 .12 .1929 1541 Damga Resmi Kanununun ek ve değişiklikleri 

Kantm 

1930 yılma ait mevzuat 

81. 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti île İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 

2 . 6 . 1 9 3 0 1678 Ziraat Mektep ve Müesseselerinin Sureti İdaresi 
hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyâl Ka
nun 

7 .6 .1930 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/33 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1931 yılma ait mevzuat 

Kanun 23. 

26. 

4. 
4. 

6. 

21. 

22. 

3 

3 

7 
7 

7 

7 

7 . 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

1931 

1775 

1794 

1836 
1836 

1838 

1858 

1871 

Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun ek 
ve değişdkliğinin 4 ncü maddesi 
Maadin Nizamnamesinin değişik 50 nci maddesinin 
sıcak ve soğuk maden sularına dair hükümleri 
Veraset ve intikal 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 
maddeleri 
Dahilî istihlâk Vergisi Kanununa Müstakil Mad
de Eklenmesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

1932 yılma ait mevzuat 

Kanun 
» 

» 

> 

9 

» 

» 

T. B. M. M. K. 

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 

Kanun 
» 

1 . 4 
29. 4 

1933 
1933 

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 idare 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 yılma ait mevzuat 

2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
2159 inhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci 

maddesi 



— C/34 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

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 İnti
kali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

1934 yılına ait mevzuat 

î. V. H. Kararı 
Kanun 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

9. 
24. 
26. 

28. 
28. 

28. 
28. 

2. 
2. 

2. 

4. 

21. 

30. 

t 
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 

.1934 

.1934 

.1934 

2582 

2647 
2654 

Maden kömürleri hakkında 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk Resmi Kanuna 
Mayi madenî mahrukata ait hükümlerin değişik
liği 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Gümrüklerde istimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu tlsakı hakkında Kanun 
Tayyare Resmi Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Artırma, Eksiltme ve Thale Kanunu 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddelpri 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında 
akit ve imza edilen Ticaret Itilâfnamesinin tas
diki hakkında 
Nebat ve TTayvanlarla Mahsulâtının Muayene ve 
Temizleme İşleri Tçin Kurulacak Fennî Müessese
ler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Ceza Evleri ile Mahkeme Binaları Tnşaatı Karşılı
ğı Olnrak Alınacak Harç ve Mahkûmlara ödet
tirilecek Yiyecek Bedelleri hakkırdaki Kanunun 1 
nci ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri 
Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Tslah Edil
miş Pamuk Tohumları Üretilmesi hakkındaki Ka
nunun 6 nci maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ziraat Vekilliği Müesseselerince Yetiştirilen Üret
me Vasıtalarının Satdması ve işler Sermaye ile 
İdaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad
deleri 



— C/35 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 23 .12 .1934 2672 Gümrüklerde îstimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu llsakı 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 

9.5 .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 İndirilmesi hakkında Kanun 
Arazi ve Bina Vergileriyle Bunlardan Alınan 
İktisadi Buhran Vergisinin Hususi İdarelere Dev
ri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 

Kanun 
Talimatname 

Kanun 

20 
19 

1936 yılma ait mevzuat 

1936 
,1936 

11.12 .1936 

2897 
2/4858 

3078 

Hayvanlar Verdisi Kanunu 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 
müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

Kanun 
» 

Tefsir 

Kanun 

1937 yılma ait mevzuat 

25 . 1 .1937 3101 Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
8 . 2 . 1 9 3 7 3116 Orman Kanunu 
9 . 6 . 1 9 3 7 3222 Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
9 . 6 . 1 9 3 7 3224 Maarif Vekâleti Prevantoryum ve Sanatoryumu 

hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
1 1 . 6 .1937 224 2442 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (G) fıkrası 

hakkında 
14 . 6 .1937 3260 Elektrik ve Havagazı istihlâk Resmi Kanununun 

değişikliği 
14. 6 .1937 3263 Mayi madenî mahrukata ait hükümlerin değişik-



— C/36 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

T. B. M. M. K. 

24.12.1937 3290 Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edil
mesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

27.12.1937 3293 Sınai Müesseselerle Sigorta Şirketlerinde Kul
lanılan Ecnebilere Mukabil Türk Memur ve Mü
tehassıs Yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 

29 .12 .1937 1023 Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 

Kanun 2 1 . 3 .1938 

23 . 3 .1938 
1 1 . 4 .1938 

1938 yılma ait mevzuat 

3340 

3343 
3356 

1. V. II. Kararı 
Kanun 

30 . 4 .1938 
25 . 5 .1938 

2/8672 
3398 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

Nizamname 

25. 
3. 

10. 

10. 

13. 
15. 
22. 
28. 

28. 

9. 

5 
6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 

6 

8 

.1938 

.1938 

.1938 

. 1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

. 1938 

3401 
3423 

3437 

3437 

3444 
3456 
3478 
3524 

3526 

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 tnşaat 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 
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 
i ve 5 nci maddeleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceğil 
işlere dair Nizamname 



— C/37 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1939 yılına ait mevzuat 

Kanun 

î. V. II. Kararı 
Kanun 

Kararname 

Kanun 

11. 

13. 
18. 

26. 

27. 
27. 

5. 

5. 

5. 

5. 

7. 

24. 

27. 

1 

1 
1 

1 

1 
5 

7 

7 

7 

7 

7 

11 

12 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

3558 

2/10258 
3563 

3577 

3590 
3614 

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 
vanların Çiftçiye Satılması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkında
ki Kanunun değişikliği 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 
maddesi 
2510 sayılı îskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekle}'en Kanun 
Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 
Türkiye Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin değişikliği hakkında 
Evlenme Kâğıtları ve Nüfus Kütüklerine Tescil
leri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
ilk 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. II. 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 istimal Olunan Bâzı Evraka Mü
dafaa Tulu Ilsakı hakkındaki Kanunun değişik-
ligi 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunu 
tadil eden Kanunun 22 nci maddesi 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunda 
yapılan değişiklikler hakkında 



— C/38 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

17 . 5 .1940 

20 . 5 .1940 

24 . 5 .1940 

28. 5 .1940 
10. 7 .1940 

30.12.1940 

Numarası 

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 
ner 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 Ilıfzıssıhha 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 

1 1 . 8 .1941 4109 

Muamele Vergisi Kanununun ek ve değişikliği 
Hazinenin Taksitle Sattığı Bütün Gayrimenkulle-
rin Satış Bedellerinin Sureti Tahsili hakkındaki 
Kanunun değişikliği 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikına dair 
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 
îstihlâk 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) 
îskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında 
Hatay Ziraat Bankasının Tasfiyesinde İpotekli ve 
Müteselsil Kefaletli Zirai Alacakların Taksit-
lendirilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu 
maddeleri 
Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 



C/39 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1942 yılına ait mevzuat 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

1. V. II. Kararı 

14. 
20. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
8. 

17. 

1. 

1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
, 6 

6 

8 

.1942 

.1942 

.1942 
.1942 
.1942 
.1942 
.1942 
.1942 

.1942 

.1942 

4166 
4223 
4225 
4226 
4226 
4226 
4226 
4250 

4268 

2/18435 

Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Çay inhisarı 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) 
ispirto ve İspirtolu içkiler 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 
inhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabilece
ği hakkında 

1943 yılma ait mevzuat 

Kanun 

Kararname 

15 
15 

1943 
1943 

28 . 5 .1943 

4385 
4386 

4426 

2 . 7 .1943 2/20203 

İ l . 10 .1943 2/20731 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Tokad, Çorum ve Balıkesir Vilâyetlerindeki Yer 
Sarsıntısından Müteessir Olan Mıntakalardan Za
rar Görenlere Yapılacak Yardım hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesi 
Kibrit inhisarı işletmesinin Kaldırılmasına ve 
Bunların işletilmesi İçin Muvakkat Bir idarenin 
Kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . V . 1943 tari
hinden muteber olmak üzere 2 kuruş olarak te«-
biti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 

Kanun 

1944 yılına ait mevzuat 

17 . 4 .1944 4547 Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun değişik
liği 

3 . 5 . 1 9 4 4 4556 Kibrit inhisar işletmesinin Kaldırılmasına ve Bun
ların işletilmesi için Muvakkat Bir idarenin Ku
rulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

17 . 5 .1944 4565 Fevkalâde Zam Kanunu 



— C/40 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev 'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 5 . 6 . 1 9 4 4 4582 

5.6.1944 

21. 6 .1944 
15. 9 .1944 

4584 

4597 
4668 

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 ve 

Bunların işletilmesi için Muvakkat Bir İdarenin 
Kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

1946 yılına ait mevzuat 

Kanun 
» 

6. 
17. 

20. 

29. 

13. 
11. 

27. 

2 
5 

, 5 

5 

6 
9 

12 

.1946 

.1946 

.1946 

.1946 

.1946 

.1946 

.1946 

4855 
4893 

4897 

4911 

4939 
4950 

4982 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Şark halı ve kilimleri ve hayvan postları için ser
best yer hakkında 
Kibritin Tekel İdaresine Geçimi ve işletme ida
resinin Tekel Genel Müdürlüğüne Devri hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesi 
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 



— 0/41 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T t 

Kanun 

1947 yılına ait mevzuat 

17. 
19. 

İG. 

17. 

2 
2 

6 
6 

.1947 

.1947 

.1947 

.1947 

5004 
5015 

508G 
5098 

4040 sayılı Fevkalâde Zam Kanununun değişikliği 
C0 Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Bastırıl
ması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
iskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Kaldırılma
sına, Değiştirilmesine ve bu Kanuna Yeniden Bâ
zı Madde ve Fıkralar İlâvesine dair Kanunun 2 
nci maddesi 

Kanun 

Kanun 
» 

31. 
28. 

1. 
8. 

5 
6 

7 
7 

.1948 

.1948 

.1948 

.1948 

5211 
5227 

5237 
5253 

1948 yılma ait mevzuat 

19 . 1 .1948 5164 Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye 'ye Yapı
lacak Yardımdan Münhasıran Millî Savunma İh
tiyacı için Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflık-
lrı hakkında Kanun 
1918 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 nci maddesi 
İskân 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 
İş Birliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 

8. 7 .1948 5256 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 

22 . 12 .1948 5281 Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
24 . 12 .1948 5282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir

leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - tmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 

Kanun 

1949 yılına ait mevzuat 

7 . 2 . 1 9 4 9 5321 Çakmak ve Suni Çakmak Taşının Tekel Konu
sundan Çıkarılmasına ve bu Maddelerin Gümrük 
Resimlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 



— C/42 — 
vVergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 25 . 3 .1949 5359 

» 

» 
B. K. Kararı 

Kanun 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

2. 

2, 
20. 

24. 

31. 
2. 

3. 
3. 
3. 
7. 
10. 

7 . 

5 

, 5 
, 5 

5 

5 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

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 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununa 
ek Kanun 
Gümrük Kanunu 
4323 sayılı Kanunla inhisar altına alman çaydan 
alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi hakkında 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak 
kındaki Kanunun 27 rıci 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 

15 . 3 . 1950 5598 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Kabul Edilen 
(Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin Katıl
ması hakkmdaki Kanun 



0/43 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 1 5 . 3 . 1 9 5 0 5599 

» 
» 
» 

» 
B. K. Kararı 

22. 
23. 
31. 

24. 
24. 

3 
3 
3 

3 
3 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

5602 
5625 
5651 

5658 
3/10966 

Kanun 5. 
8. 

14. 

15. 
13. 

, 7 
, 7 

7 

7 
12 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

5667 
5668 

5676 

5682 
5691 

Avrupa Ekonomik iş 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 ile Milletlerarası îmar ve Kalkın
ma Bankası arasında akdedilen Kredi anlaşmala
rı hakkında 
Pasaport Kanunu 
Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki 
Kanuna ek Kanun 

Kanun 

B. K. Karan 

24 
28 

1951 yılma ait mevzuat 

19 . 1 .1951 

1951 
1951 

5698 

5710 
5750 

24 . 5 .1951 5764 

5 . 4 . 1 9 5 1 3/12811 

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 İş Birliği Sözleşmesi ve 
Marshall Yardım Plânı Çerçevesi Dâhilinde Te
min Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liraların
dan Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe Hesap
larına İntikal Şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
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 
Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kında 



— C/44 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
_ _ 

Kanun 

D. K. Kararı 

Tarihi 

23, 5 

1. 6 

14. 6 

3. 7 

29. 6 

18. 7 
27. 7 
27. 7 
1. 8 

1. 8 

8. 8 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

. 1951 

.1951 

. 1951 

. 1951 

.1951 

.1951 

.1951 

Numarası 

5772 

5775 

5785 

5798 

5800 

5815 
5818 
5820 
5822 

5823 

5830 

13 . 8 .1951 

10 . 8 .1951 

12 .11.1951 

12 .11.1951 

5833 

5842 

5852 

5853 

23 . 8 .1951 3/13561 

Ö Z E T İ 

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 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eği
tim Bakanlığına Devrine dair Kanun 
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 satmalınan 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, .1.9 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 îş 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 



— C/45 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

B. K. Kararı 

Tarihi Numarası 

3.9.1951 3/13642 

Ö Z E T İ 

T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıiıha Mües-
sesesinee 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 

Kanun 

T. B. M. M. K. 

Kanun 

» 
B. K. kararı 

Kanun 

30. 1 .1952 

30. 1 .1952 
15 . 2 .1952 

25 . 2 .1952 
25 . 2 .1952 

16 . 4 .1952 

16 . 4 .1952 

2 . 5 . 1 9 5 2 

9 . 5 .1952 
15 . 5 .1952 

9 . 6 .1952 

18 . 6 .1952 

18 . 6 .1952 

20 . 6 .1952 

1952 yılına ait mevzuat 

5865 

5867 
5881 

5887 
5889 

5917 

1796 

5922 

5928 
3/15076 

5949 

5963 

5964 

5977 

B. K. kararı 6 .11.1952 3/15890 

Kibritin Tekelden Çıkarılmasına ve istihlâk 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
da Kanun 
Gayrimenkullere Tecavüzün Def i hakkındaki Ka
nunun 6 ncı 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 . VT. 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 
îmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaş
ma ve Eklerinin onanmasına dair Kanun 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında • 



— C/46 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1953 yılma ait mevzuat 

Kanun 29 . 1 .1953 6021 Bir Gümrük iş Birliği Konseyi ihdasına Müteda
ir Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
inceleme Grupuna mütaallik Protokolün onanma
sına dair Kanunun 8 nci bölümü 

» 23 . 1 . 1953 6031 Türk - Alman Ticaret ve Ödeme anlaşmaları ile Ek
lerinin onanması hakkında Kanun 

» 1 1 . 5 .1953 6085 Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
A fıkrasının 1 ve 2 nci bendiyle D fıkrası 

» 11 . 5 .1953 6085 Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
B ve D fıkraları 

» 22. 5 .1953 6086 Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu 
» 5 . 6 . 1 9 5 3 6088 Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı 

bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen C fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında 

» 1 . 7 . 1 9 5 3 6093 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 6114 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 II I ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası 

» 10. 7 .1953 6131 Erzincan'da Yapılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 

» 10, 7 .1953 6132 At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 



— C/47 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 
» 

» 

» 

Tarihi 

15 . 7 .1953 
15. 7 .1953 

15 . 7 .1953 

25 . 7 .1953 

Numarası 

6133 
6152 

6168 

6180 

Ö Z E T İ 

» 
» 

» 

» 

I. V. II. 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 

Çay Kanununa ek Kanun 
Müzelerle ören Y»erlerini Ziyaret Edenlerden 
Alınacak Ücret hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Şeker Fabrikalarına Bahşolunan îmtiyazat ve 
Muafiyat hakkındaki Kanunun 2 nci 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 tutulmıyaeağma dair 
Kanun 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 
Muamele Vergisinin 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletme
si Kuruluş Kanununun geçici 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 iktisaplarının 
İadesi 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 

10. 2 
10. 2 

.1954 

.1954 

.1954 

6237 

6245 
6247 

26 . 2 .1954 6290 

Limanlar inşaatı 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 



— C/48 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Ta 
3. 

3. 
3. 
3. 

3. 

3. 

7. 

7. 
7. 

7. 

9, 

trih 
o o 

3 
a 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

i 
.1954 

.1954 

. 1954 

. 1954 

.1954 

. 1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

Numarası 

6309 

6309 
6309 
6310 

6314 

6315 

6326 

6326 
6327 

6328 

6339 

10 . 3 . 1954 6352 

10. 3 .1954 

10, 3 .1954 

10 . 3 .1954 

10. 3 .1954 

6353 

6355 

6367 

6369 

Ö Z E T İ 

Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 113, 116, 119, 120, 
122, 136, 144, 145 ve 150 nci maddeleri 
Maden Kanununun 36 ve 121 nei maddeleri 
Maden Kanununun 133 ve 141 nci maddeleri 
İzmir'de Şarıkışla ve Müştemilâtının İzmir Beledi
yesinin Yapacağı Binalarla Mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 
Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 ncu mad
deleri 
Petrol Kanununun 95, 9G, 97 ve 109 ncu maddeleri 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 
6 ve 9 ncu maddeleri 
Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna mü-
zeyycl 26 . V . 1934 tarihli ve 2448 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 
İstanbul'da Eminönü'ndc kâm 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 
Türlüye 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 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan İktisadi İş Birliği And-
laşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 ta
rihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz Liste
sinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 
Birleşmiş Milletler Milletlerarası çocuklara âcil 
yardım fonu ile akdedilen Teknik Yardım Anlaş
masının tasdikma dair Kanuna ekli Anlaşmanın 
VI nci maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasma 
ekli listelerin meriyet müddetinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 



— C/49 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

t. V. H. K. 

Kanun 

Kararname 

10 . 3 .1954 6370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında münakit mu
addel Ekonomik iş Birliği Anlaşmasını tadil eden 
7 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair 
Kanun 

10. 3 .1954 6371 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 

10 . 3 .1954 6377 5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşma
sına ek Anlaşmanın tasdikma dair Kanun 

1 1 . 3 .1954 6392 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütaallik İkinci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 

10 . 4 .1954 4/2846 Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteni
den madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 

10 . 4 .1954 4/2847 Maden Kanununun 115 nci maddesi gereğince ma-
denleırden alınacak devlet hakkına dair 

1 1 . 3 .1954 6401 Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 ve 
54 sıra numaralarının değiştirilmesi hakkında Ka
nun 

2 . 7 . 1 9 5 4 6426 Türkiye ile Birleşik Amerika Arasında Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının Tasdikma dair Kanun 

7 . 7 . 1 9 5 4 6427 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında, Kuzey Atlantik Anlaşmasına Ta
raf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne da
ir Sözleşmenin Tatbikma Müteallik Anlaşmanın 
Tasdikma dair Kanun 

8 . 7 . 1 9 5 4 6433 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 
madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun 

11.10 .1954 4/3689 Mükerrer sigorta inhisarının beş sene müddetle 
Millî Reanüsans T. A. Şirketince işletilmesi hak
kında 



— C/50 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1955 yılına ait mevzuat 

Kanun 

» 

Talimatname 
Nizamname 

Kaimin 

7. 

9. 

25. 
18. 

25. 

1 

2 

2 
3 

3 

. 1955 

.1955 

.1955 

. 1955 

.1955 

6449 

6462 

4/4502 
4/4595 

6528 

30. 3 .1955 6529 

Kararname 

Kanun 

» 

Talimatname 

Kanun 

» 

» 

30. 

13. 

20. 

22. 

27. 

2. 

2. 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

. 1955 

.1955 

4/4699 

6536 

6541 

— 

6542 

6548 

6549 

9 . 5 . 1 9 5 5 6552 

Gümrük tarifelerindeki Eşya ^Tasnif Nomankla-
türüne ve gümrük kıymetine mütedair mukavele
lerin tasdiki hakkında 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harp gemisinin satıl
ması hakkında 
Hastaneler talimatnamesi 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 12, 13, 14 ve 
15 nci maddeleri 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere müteallik üçüncü Protokolün tas
diki hakkında Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve 
hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak her nev'i mal
zemenin îthal Vergisi ile resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında Kanun 
Gemi inşaatında kullanılan eşyanın Muamele Ver
gisinden muafiyeti 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanun 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak ka
saba, köy ve arazi hakkında Kanunun 8 ve 9 ncu 
maddeleri 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner 
sermaye muamelâtına ait talimatname 
T. C. Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun 
60 milyon madenî ufak para basılması hakkında
ki 5015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadiline 
dair Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkid Taraflarından bâzıları ile Japonya arasın
daki ticari münasebetleri düzenliyen beyanname
nin tasdiki hakkında Kanun 
ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair Kanun 



— C/51 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

3£anun 

Tarihi 

9 . 5 . 1 9 5 5 

Numarası 

6553 

9. 

11. 

13. 

13. 

13. 
18. 

18. 
18. 

20. 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 
5 

5 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

. 1955 

.1955 

6554 

6556 

6558 

6561 

6562 
6566 

6570 
6571 

6572 

20 . 5 .1955 

20. 5 .1955 

20 . 5 .1955 

20 . 5 .1955 

6574 

6582 

6585 

6592 

Ö Z E T İ 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı kanunun 5451 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 
4939 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesine 
bir fıkra ve 3843 sayılı Kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair Kanun 
Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Ver
gisine tâbi tutulması hakkında Kanun. 
6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
da Kanun 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti hastaneleri 
ile Rehabilitation müesseselerine verilecek müte-
davil sermaye hakkında Kanun 
D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında Kanun 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni 
maddeler ilâvesine dair Kanun 
Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemekLik dağıtılması hak
kındaki 3245 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanunun 9 ncu maddesi 
Çırağan sarayı enkazı ile arsasının Hazineye iade
si ve T. C. Emekli Sandığına devri hakkında Ka
nun 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 
ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Ka
nun 
5397 sayılı Kanunla istanbul Konservatuvarma 
tahsis edilmiş olan natamam binanın Hazinece in
şasının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü mad
desi 
3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 



— C/52 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Karnın 

B. K. Karan 

Tarihi 

20 . 5 .1955 

20 . 5 .1955 

20 . 5 .1955 

20 . 5 .1955 

20 . 5 .1955 

Numarası 

6593 

6600 

6603 

6607 

6608 

20. 

20. 

21. 

21. 

5 

5 

5 

5 

.1955 

.1955 

. 1955 

.1955 

6609 

6610 

6623 

6624 

11. 6 .1955 4/5356 

1 1 . 6 .1955 4/5357 

» 

» 

arname 

25 . 6 .1955 

25. 6 .1955 

30 . 6 .1955 

4/5354 

4/5355 

4/5500 

Ö Z E T İ 

Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve kon
soloshane inşa etmek için meecanen arsa tahsisi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı1 

Kanunun 4584 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
41, 43 ncü maddelerine fıkralar ilâvesine, muad
del 45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesi
nin kaldırılmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua
fiyet hakkında 5 Nisan 1341 tarihli ve 601 sayılı 
Kanunun meriyet müddetinin temdidi hakkında 
Kanun 
Harçlar Kanununun (10) sayılı tarifesinin 6401 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle muaddel 41 sıra 
numarasının I I işaretli bendinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 
5889 sayılı Akar Yakıtlardan Alınacak Yol Ver
gisi Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kaimin 
Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine mâruz Ma
hallerin Yerlerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun 
Türfk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
vergi muafiyetine müteallik 19 neu maddesi 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasma 
ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve değişiklik 
yapılmasına müteallik 1 nci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Ticaret Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne 
merbut Gümrük Taviz listesinin tadiline mütedair 
Protokolün tasdiki hakkında 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli taviz listemizin meriyet müddetinin 1 . 1 . 1955 
tarihine kadar uzatılması ve mezkûr listenin Ad-
valörem tarifeye intibakı hakkında 
Çayın beher kilosundan alınacak İnhisar Resmi 
hakkında 
İspirtodan alınacak asgari ve âzami İnhisar Res
mi hakkında 
Ütü ve çamaşır makinelerinin İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müsaadesine bağlanması 



C/53 — 
Yergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

• dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Eski alacaklar 

A) Tetvimttan istirdat 

Ta vizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif 
senelerde Muvazene ve Takviyei Ziraat kanun
ları ve diğer hususi kanunlar mucibinee tev» 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

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 aylıkları] 



- Ç / 2 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Usat tarafından şehidedilen 
Akdağmadeni Kaymakamı Tahir: 

Kerimesi Mihrünnisa 2] 
» Nilüfer 21 

Mahdumu Ertuğrul 2 f 
Kerimesi Tahire Ercin 21 

Dersaadet'te şaiben idam olu
nan Urfa Mutasarrıfı' sabıkı 
Nusret : 

Zevcesi Hayriye 12,50 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

25 
481 

f 81,56 
23/9/1336 J 81,56 
13/4/130 ] 81,56 

[ 81,56 

80 25/12/1336 112,16 

Konya hâdisei isyaniyesinde 
vazifesi uğrunda şehidedilen 
Bozkır Kaymakamı Demir 
Asaf'm : 

Mahdumu Demir Güneri 
Kızı Günseli 

Şehidi Millî Boğazlıyan esbak 
Kaymakamı Kemal : 

Zevcesi Hatice 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 

Gebze ve havalisi Kuvayi Mil
liye Kumandanı iken şehiden 
vefat eden Yahya Kaptan : 

Kerimesi Fikriye 
» Muzaffer 

Bahriye Nazırı esbakı General 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Semiha 

30} 
10 J 

10 
5 
5j 

15 

J 81,56 
107 19/3/1337 \ 81,56 

] [ 95,15 
|- 271 14/10/1338 \ 81,56 
j [ 81,56 

\ \ 81,56 
\ 275 14/10/1338 \ 81,56 

478 13/4/1340 123,96 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri nıiktan 

- Ç / 3 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

Sadn esbak merhum Talât 
Zevcesi Hayriye 25 478 13/4/1340 182,69 

Damat Ferit tarafından idam 
edilmiş olan şehit Çarkçı Yüz
başısı Halil İbrahim : 

Zevcesi Fatma Belkis 10 
Kerimesi îclâl 5 

» Necibe 5 
Mahdumu Celâlettin 5 

) [ 95,15 
[ J 81,56 
f 480 13/4/1340 ] 81,56 
J [ 81,56 

General Abdülezel 
Hafidesi Naciye 481 13/4/1340 81,56 

Mithat Paşa : 
Kerimesi Mesrur© 9 

Babıâli vakasında şehidedilen 
Harbiye Nazırı esbakı General 
Nazım : 

Kerimesi Atiye 18 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 1.0 

Esbak Diyarbakır Valisi Beşit 
merhumun : 

Haremi Mazluma 20 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 
Zevcesi Munise 20 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet 10 

6 Teehhülüne kadar 

88,34 

• 481 13/4/1340 « 

143,54 

95,15 

156,60 
81,56 

156,60 

95,15* 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi 
Paşa 50 
Merhum Mehmet Ali : 

Zevcesi Belkis 4 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya: 
Zevcesi Ayşe 5 

Denizli Komiseri Hamdı : 
Zevcesi Fevziye 5 

- Ç / 4 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

"291,09 

81,56 

81,56 

81,56 

Mustafa Necip : 
Hemşiresi Kevser 

Muş Mutasarrıfı merhum Ser
vet : 

Zevcesi Samiye 

Karamağara Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 

10 

\ 481 13/4/1340 < 

81.56 

95,15 

[ 81,56 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Âdil : 

Zevcesi Havva îsmet 
Kerimesi İffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdul
lah : 

Haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesmde 
şehidedilen Ali Kemal : 

Kerimesi Nefise 

2l 
2$ 

10 

5 Teehhülüne kadar 

l J 81,56 
J 482 13/4/1340 } 81,56 

1 T 

[ 515 24/4/1340. 
95,15 

81,56 

Ziya Gökalp merhumun 
Kerimesi Hürriyet 30 Teehhiilüne kadar 518 11/11/1340 214,20 

Maraş Ulûmu Riyaziye Mual
limi sabıkı Hayrullah ; 

Zevcesi Ayşe 481 13/4/1340 81,56 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Ç/5 

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutan * 
No. Tarihi Lira K. 

24 ncü Fırka Kumandanı Kay
makam Mahmut : 

Refikası Şaziye 

Maraşlı şehit Evliya 
Zevcesi Şerife 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 

Saruhan Mebusu merhum Re
şat : 

Zevcesi Atiye 

40 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüz
başı Yakup Sami : 

Zevcesi Şahende 20 

Maraşlı Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 10 

) Emekli ve eytam, eramil aylı-
10 ( ğı varsa katolunaoaktır 

Şehit Jandarma Mülâzimi ev
veli Süreyya'nın : 

Validesi Hüsniye 10 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 5 

649 
3291 

1 Eytam ve eramil aylığı veril- 1 
\- memek şartiyle zevcesine evle- }>- 732 

401 ninceye kadar J 

1 Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
l memek şartiyle kaydı hayat ^ 753 

501 suretiyle I 

İstanbul Mebusu merhum Ab-
dürrahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 30j 

Sivas Valisi esbakı merhum 
Reşit : 

Zevcesi Melek 20 

l Eytam ve eramil aylığı kato- ^ 
f lıınmak üzere teehhülüne kadar ^ 

J 
22/4 /1341 
24/12/1937 

8 /2 /1926 -

265,65 

156,60 

95,15 

95,15 

95,15 

81,56 

193,20 

24/2/1926 191,09 

1098 19/ 6 /1927 214,20 

19/6/1927 156,60 

Mehkemei Temyiz Reisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi : 

Zevcesi Kâmuran 30 

Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
memek suretiyle teehhül ettiği [ 
takdirde katedilmek üzere kay- f 1102 
di hayat ile J 

Eramil maaşı verilmemek ve ] 
teehhül ettiği takdirde kato- [ 1103 19/ 6 /1927 214,20 
lunmak üzere J 



Aylık sahiplerinin1 isimleri 
Aylık 

miktarı 
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Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmet 
Salâhattin : 

Refikası Seza 

Rize Mebusu merhum Rauf 
Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Melâhat 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

Menemen hâdisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmedoğlu 
Hasan : 

Zevcesi Fatma 

Ata/türk'ün kız kardeşi 
bule Atadan 

Mak-

40 

Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
memek şartiyle refikasına teeh- i 
hül ettiği takdirde katedilmek f 
üzere kaydı hayat ile j 

19/6/1927 265,65 

Eytam ve eramil aylıkları ve- ] 
rilmemek şartiyle zevcesine te-

301 ehhül ettiği takdirde kesilmek l 
10 üzere kaydı hayat ile, kerimesi-

J ne teehhül edinceye kadar ! 

] Eramil aylığı verilmemek üze- 1 
^ re teehhül ettiği takdirde kato- ^ 1174 

30J lunmak şartiyle j 

J 214,20 
25/6/1927 l 95,15 

26/ 6 /1927 214,20 

15 Kaydı hayat şartiyle 

] 

15j 

( Evlendiği zaman kesilmek üze- ) 
f re maktuan \. 

2038 20/ 6 /1932 123,96 

2432 17/ 5 /1934 95,15 

General Kâzım Karabekir 
Kızı Emel 

» Timsal 

] Hayatta bulunduğu sürece ö- ] 
I denmek ve şimdiye kadar muh- j 
I telif kanunlarla emekli, dul ve I 

1 000 f yetim aylıklariyle vatani hiz- f 5186 
met aylıklarına yapılan zamlar I 

J elklenmemek kaydiyle j 

Dul ve yetim ve başkaca vatani 
hizmet aylıkları bağlanmamak 
ve muhtelif kanunlarla emekli, 

• dul ve yetim aylıklariyle vata-
300 ni hizmet aylıklarına yapılan J. 5192 
300 zamlar eklenmemek şartiyle 

eşine hayatta bulunduğu süre
ce, kızlarına evlenmelerine ka
dar ödenmek kavdiyle 

24/2/1948 1000,00 

25/ 2 /1948 $ 345,00 
l 345,00 



- Ç/7 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

Sivas Kongresinde seçilen Heyeti Temsiliye faal âzası ve 
Gazianteb Milletvekili Ali Şefik özdemir : 

Oğlu Belliğim 175 

Mareşal Fevzi Çakmak : 
Kız kardeşi Nebahat 300 

Sivas Kongresi Temsil Heyeti Üyesi Arif 
Kızı Nebile 

Gümrük Komutanlığına ait 62 numaralı Pireme motörü es
ki tayfası Hüseyin Toycanlar 100 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Mustafa 
Zeki Saltık 350 
T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Mehmet 
Şahin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Hüseyin 
Hüsnü özdamar 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Ali Rıza 
Acara 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Fahrettin 
Erdoğan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Asım Vasfi 
Mühürdaroğlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Hakkı Ungan : 
Eşi Nuriye 
Kızı Ayten 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Şevket 
Candamar : 

Eşi Saime 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet : 
Oğlu Erdoğan 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ali Eıza 
Bebe : 

Eşi Mediha 

350 

350 

350 

87,50 
87,50 

175 

58,33 

175 

5269 15/12/1948 210 

5981 20/6/1952 345 

58,33 5269 15/12/1948 72,91 

5829 8/8/1951 125 

5814 18/7/1951 385 

» » 385 

» » 385 

5269 15/12/1948 385 

» » 385 

> > 385 

5814 18/7/1951 109,37 
» » 109,37 

210 

72,91 

5814 18/ 7 /1951 210 



Ç/8 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mehmet 
Sırrı Tayanç : 

Kızı Leman 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki Karahisar Milletvekili Me
sut Benli : 

Eşi Meziyet 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Emin Sazak 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Mehmet 
Rıza Silsüpür : 
Eşi Şemsi 175 

58,33 5269 15/12/1948 72,91 

5814 18/7/1951 109,37 

5269 15/12/1948 385 

» » 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kocaeli Milletvekili Hamdi 
Namık Gör 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet 
Hilmi Kalac 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara Milletvekili Şakir Kmacı : 
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 

T. B. M. M. Birinci Dönem Edirne Milletvekili Faik Kal-
takkıran : 

E§i Neyyirt 

350 

350 

87,50 
87,50 

175 

87,50 

87,50 

87,50 
87,50 

175 

5814 18/7/1951 '385 

385 

5269 15/12/1948 109,37 
» » 109,37 

210 

109,37 

109,37 

5814 18/7/1951 109,37 
» » 109,37 

5814 18/7/1951 210 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili M. Emin 
Lekili : 

Eşi Firdevs 58,33 
Kızı C. Mediha 58,33 

5269 15/12/1948 72'91 
» » 72,9.1 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara Milletvekili Hilmi 
Çayırlıoğlu : 

Kızı Ayşe Nuriye Özarslan 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bay azıt Milletvekili Süleyman 
Sırrı Acarbay : 

Eşi Lûtfiye 175 5814 18/7/1951 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Mehmet 
Ragıp Topala 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Hamdi 
Eşi Huriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Halil İbra
him özkaya 350 

210 

385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Hasan 
Sürenkök : 

Eşi Ümmügülsüm 87,50 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Mustafa 
ibrişim : 

Eşi Fatma 175 210 

T. B. M. M. Birinci Döneni Karahisan Sahip Milletvekili 
Mehmet Şükrü Koç : 

Esi Servet 175 5269 15/12/1948 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisan Sahip Milletvekili 
Nebil Yurteri : 

Eşi Muzaffer 43,75 
Oğlu M. Ceylân 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon Milletvekili ismail Şük
rü Çelikalp : 

Eşi Emine 52,56 

54,69 
54,69 

5814 18/7/1951 65,70 

T. B. M. M. Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili Vehbi 
Bolak 350 » » 385 



Ç/ıo -

Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Döenm Karesi Milletvekili İbrahim 
Yörük 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Basri 
Çantay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Vehvi öztekin 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Sadullah : 
Kızı Münevver 
» Nene 

Aylık 
miktarı 

350 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5269 15/12/1948 385 

350 
350 

58,33 
58,33 

5814 

» 

» 
» 

18/7/1951 

» 

» 
» 

385 

385 

72,91 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mustafa Taki: 
Kızı Edibe Sarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Necati 
Kurtuluş 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Osman 
Nuri özpay : 

Eşi Hatice 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Behçet 
Kutlu : 

Kızı Ayşe Tayyibe 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Yusuf Ziya: 
Kızı Munise 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Ahmet 
Fevzi Erdem 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Edip Dinç 

' T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Mustafa 
Sabri Baysan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Salih Atalay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Nuri Bayram: 
Eşi Şefika 
Oğlu Adnan 
» Nurettin 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Kadri Oktay : 
Eşi Fahriye 
Oğlu Rifat 

43,75 5269 15/12/1948 54,69 

350 5814 18/7/1951 385 

58,33 5269 15/12/1948 72'91 

175 » » 210 

175 5814 18/7/1951 210 

350 
350 

350 

350 

43,75] 
43,75 j, 
43,75J 

87,50 £ 
87,505 

5269 

» 

» 

5814 

5269 

» 

15/12/1948 

» 

» 

18/7/1951 

15/12/1948 -

< 
( 

385 
385 

385 

385 

* 54,69 
54,69 
54,69 

'109,37 
109,37 



- Ç/ıı -
Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
miktarı 

T. B. M. M. Birinci Döuenı Lâzistan Milletvekili Necati 
Memişoğlu 350 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5814 18/7/19.51 385 

T. B. M. M. Birinci Döneni 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 Abdülgam 
Ertan 350 

210 

385 

385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Mithat : 
Eşi Mediha 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet : 
Kızı Fethiye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Bahri 
Tathoğlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Halil Ermiş : 
Eşi Adviye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Necmettin : 
Eşi Feride Bilgin 
Kızı Sabriye Şendur 

» Suphiye özcan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Tufan : 
Eşi Nazire 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hacı Fevzi : 
Kızı Rabia 

T. B. M. M. Birinci Dönem îzmit Milletvekili Halil tbrahim : 
Eşi Sabire Gürsoy 

» Zehra Üter 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Cevdet -. 
Eşi Nuriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümügane Milletvekili Ruşen 
Aktar : 

Kızı Şehure Türkân 

175 210 

58,33 5269 15/12/1948 72 '91 

350 

58,34 
58,33 
58,33 

175 

87,50 

87£0 
87,50 

175 

175 

385 

175 5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 72,92 
» » 72,92 
» » 72,92 

210 

109,37 

109,37 
109,37 

210 

210 



Ç/12 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

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 Gazianteb Milletvekili Ali Kılıç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki Karahisar Milletvekili 
Mahmut Necdet Erbek 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Sıtkı Gür : 
Eşi Remziye 175 

T. B. M'. M. Birinci Dönem İzmit Milletvekili Sırrı Bellioğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Ömer Lûtfi Argeşu : 

Eşi F. Saide 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Ali Ce-
nani : 

Kızı Sabilıa 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oanik Milletvekili Emin Geveci : 
Kızı Madelet 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad Milletvekili Mehmet Ri-
fat Arkun : 

Kızı Nurinnisa 
» Refika Güney 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Barış : 
Kızı Bedriye 

175 

175 

175 

87,50 
87,50 

43,75 

5814 18/7/1951 385 

» » 385 

5269 15/12/1948 385 

» » 385 

* » 210 

5814 18/7/1951 210 

» » 385 

5814 18/7/1951 385 

» » 210 

» » 385 

5269 15/12/1948 210 

» » 210 
» » 210 

109,37 
109,37 

54,69 



Ç / 1 3 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili General M. 
Cavit : 

Eşi Nigâr Erdil 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Damar 
Arifoğlu 350 

5814 18/7/1951 210 

385 

T. B. M. M. Birinci Dön om Mardin Milletvekili Necip 
Güven 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Ömer Lûtfi 
Yasan 350 

385 

385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Denizli Milletvekili Yusuf 
Başkaya : 

Eşi Nesime 
» Zehra 

Kzı Müzeyyen Başkaya 

43,75 
43,75 
43,75 

» 
» 
» 

T. B. M. M. 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 Ferhımde 

T. B. M. JVl. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Veli 
Saltukgil : 

Eşi Fatma Nebahat 
Kızı înci 

54,69 
54,69 
54,69 

58,33 5269 15/12/1948 72'91 

58,33 

87,50 

87,50 
87,50 

5814 18/7/1951 

72,91 

109,37 

109,37 
109,37 

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 

109,37 
109,37 

5269 15/12/1948 210 



ç/u 
Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 
miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Donem Cebelibereket Milletvekili Rasim 
Celâlettin Turgay : 

Kızı Mihrünnisa Azize 58,38 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Ilyas Sami Muş: 
Eşi Melâhat 175 

5814 18/7/1951 72,91 

210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Şevket Peker : 
Eşi Emine 175 5269 15/12/1948 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Servet 
Akdağ 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ganik Milletvekili Ahmet Nafiz 
Özalp 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Emirpaşa 
Eşi Fatma 175 5814 18/7/1951 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Abdullah 
Karalina : 

Eşi Zekiye 58,34 
Kızı Ziynet 58,33 

5269 15/12/1948 72,92 
» » 72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Seyhan Milletvekili Zekâi : 
Kızı Türkân Aydın 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet 
Mazhar Akifoğlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Kasım Dede 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Mazhar 
Müfit Kansu : 

Eşi Atiye îhsan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Ün ver : 
Eşi Sıdıka 
Kızı Saadet 

» Nazire 

43,75 » 

350 » 

350 » 

175 » 

54,69 

385 

385 

210 

43,75 
43,75 
43,75 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

54,69 
54,69 
54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Hasan Sıddık 
Haydari 385 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK, 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili İbrahim 
Turhan 350 5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Rıza Vamık 
Uras : 

Eşi Zehra 
Kızı Vehibe 

58,34 
58,33 

» 
» 

» 
> 

72,92 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hacı Fevzi 
Celâyir : 

Kızı Nafia 87.50 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Hakkı Hami 
Ulukan : 

Eşi Hikmet 87,50 
Kızı Fatma 87,50 

5269 15/12/1948 109,37 
» •» 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hafız Meh
met Ergin : 

Kızı Meliha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Ali Şükrü: 
Eşi Emine Kamer 175 

5269 15/12/1948 210 

5814 18/7/1951 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hamdi 
Ülkümen 350 5269 15/12/1948 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Celâlettin 
Aygan : 

Eşi Binnaz 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si 
Yasef : 

Kızı Aygül 
» Aytekin 

vas Milletvekili Mehı net 

35 
35 

» 
» 

» 
» 

43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Haydar Varır 350 5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Fikri Faik 
Güngören 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Ethem 
Fehmi Arslanlı : 

Kızı Hayriye Noyanoğlu 175 210 



Ç/16 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunim Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Fevzi 
Pirinççioğlu : 

Eşi Nebiye 43,75 5814 18/7/1951 54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Abdur-
rahman Lemi : 

Eşi Makbule 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Recai 
Bulgurlu : 

Eşi Hâlise 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Hüsrev 
Sami Kızıldoğan : 

Eşi Seniye 

T. B. M. M. Mirinci Dönem Urfa Milletvekili Ali Saip : 
ûEşi Esma Fehime 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Derviş Sefunç : 
Eşi Naciye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili İsmail Sup
hi Sosyallıoğlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin 
Hüsnü Işık 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Arif 
Morlalı : 

Eşi Saniye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ardahan Milletvekili Server 

175 

175 

66,49 

210 

210 

83,11 

175 5269 15/12/1948 210 

350 » » 385 

350 5814 18/7/1951 385 

87,50 5269 15/12/1948 109,37 

350 » » 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Sabit : 
Eşi Semiha % 87,50 
Kızı Kumru 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Rıza : 
Eşi Habibe 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Esat ileri 350 

109,37 
109,37 

210 

5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Ali Rıza 
Ataman 350 385 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Hüseyin 
Sabri Dura : 

Eşi Gülsüm 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Mehmet 
Akif : 

Eşi Meryem 

Aylık 
miktarı 

175 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

175 

5269 15/12/1948 210 

210 

T. B. M. M. Birinci Dönem K 
Çınar : 

Eşi Hatice 
Kızı Zübeyde 

!ayseri Milletvekili Ahmet 

58,34 
58,33 

» 
» 

» 
» 

72,92 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Kurutluoğlu 350 385 

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 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 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdül-
hamit Hamdı : 

Kızı Hayriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Mustafa Hulusi : 
Eşi Hindiye 22,01 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Bekir Sıtkı; 
Eşi Zekiye 175 

5269 15/12/1948 109,37 
* * 109,37 

» » 385 

5269 15/12/1948 210 

210 

5814 18/7/1951 385 

210 

87,50 5269 15/12/1948 109,37 

109,37 

210 



- 0 / 1 8 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Fevzi 
Pirinççioğlu : 

Kızı Nezihe 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Muhittin 
Çötek : 

Kızı Faika 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Heseyin Hüsnü 
Orakçıoğlu : 

Kızı Ulviye 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Rasim Tekin: 
Eşi Fatma Nehiye 175 

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 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Hüseyin 
Aksu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oltu Milletvekili Yasin Akdağ 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Yasin 
Kutlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Hacı Bedir 
Eşi Zeynep Fırat 
Kızı Leylâ Erdem 
» Ümmühan ötbay 
» Bedriye Turanlı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Abdullah: 
Kızı Ayşe Şimşek 

350 

5269 15/12/1948 54,69 

» » 210 

» » 72,91 

5814 18/7/1951 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hüseyin 
Gökçelik : 

Eşi Fatma 
Kızı Fatma 

87,50 
87,50 

» 
» 

109,37 
109,37 

5269 15/12/1948 210 

» » 210 

» » 385 

» > 385 

» » 385 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

54,69 
54,69 
54,69 
54,69 

58,33 72,91 



Ç / 1 9 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Sadettin : 
Eşi Meliha 
Kızı Makbule 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Mustafa 
D arman : 

Kızı Fatma Nigâr 
» Fatma Nedime 

Aylık 
miktarı 

87,50 
87,50 

58,33 
58,33 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5269 15/12/1948 109,37 
> » 109,37 

72,91 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Hamza 
Hayati : 

Eşi Feriştah öztürk 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Osman Kadri 
Bingöl : 

Eşi Makbule 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Ahmet Bilgin : 
Eşi Gül 175 

T. B. M. M. Birinmi Dönem Niğde Milletvekili Mustafa 
Batıp Soylu : 

Eşi İnayet 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa 
Hilmi Soydan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa Veh
bi 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 

210 

87,50 5814 18/7/1951 109,37 

210 

109,37 

385 

5269 15/12/1948 210 

72,91 

210 

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 : 

E§i Müzeyyen 

175 

175 

5814 18/7/1951 210 

210 

87,50 52S9 15/12/1948 109,37 



Ç/20 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili İsmail Şaşa 
Eşi Kâzime 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Mazhar Germen 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Abdül-
kadir Kemali : 

Eşi Azirne 58,33 
Annesi Emine 58,34 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Abdullah 
Faik Çayıroğlu : 

Eşi Ümmügülsüm 87,50 
Kızı Kaziye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Mehmet 
Hamdi Izgi 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik : 
Eşi Sıdıka 175 

5814 18/7/1951 109,37 

» » 385 

5269 15/12/1948 72,91 
» » 72,92 

5269 15/12/1948 109,37 
» » 109,37 

385 

210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Ahmet 
Ramiz : 

Eşi Şadiye Tan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Konya Milletvekili Arif Baysal : 
Kızı Şerife 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Lûtfıülah : 
Kızı Makbule Yetkin 175 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 210 

210 

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 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Besim 
Atalay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Ahmet Ham
di Yalman 350 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 385 

385 

385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Hasan 
Fehmi Ataç 350 » » 385 



Ç / 2 1 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Süleyman 
Sırrı îçöz 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Hüseyin Rauf 
Orbay 350 

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 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Atıf Tüzün 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Emin 
Kızı Semiha Tülmelâike 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5269 15/12/1948 385 

» » 385 

5814 18/ 7 /1951 385 

5269 15/12/1948 109,37 

5814 18/7/1951 385 

43,75 5269 15/12/1948 54,69 

T. B. M. M. Birinci Donem Cebelibereket Milletvekili Faik : 
Eşi Hesna öztırak 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili M. Feyyaz : 
Eşi Sabiha Üst 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Biga Milletvekili Mehmet : 
Eşi Hatice Dinç 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekili Abdülgafur : 
Eşi Naide 87,50 
Kızı H. Lâmia 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili M. Baha Pars 
Eşi Vedia Pars 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili A. Dursun : 
Eşi F. Zehra Yalvaç - 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili I. Hakkı 
Akgün 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili H. Hüsnü 
Orakçıoğlu : 

Eşi Saadet 58,33 
Kızı Sevim 58,33 

5814 18/7/1951 210 

109.37 

210 

109,37 
109,37 

210 

109,37 

385 

72,91 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili ibrahim 
Süreyya Yiğit : 

Eşi Meliha Yiğit 87,50 109,37 



- Ç / 2 2 -
A.ylık Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı No. Tarihi Lira K. 

87,50 
87,50 

43,75 
43,75 

5814 
» 

» 
» 

18/7/1951 
•» 

» 
» 

109,37 
109,37 

54,69 
54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Zeynelabi-
din Atak : 

Eşi Nimet 
Kızı Leyla 

» Nazlı Sevda 

58,34 
58,33 
58,33 

» 
» 
» 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Sadık : 
Eşi Fatma Nigâr 
Kızı Semiha Leman 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Zeki : 
Eşi Vasfiye Apaydın 
Kızı Leyla 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Milletvekili Ferit Bele 350 » » * 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Şevket : 
Eşi Saadet Bayazıt 87,50 » » 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Cevdet 
Izrap 350 » » 385 

» 72,92 
» 72,91 
» 72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Mustafa 
Cantekin 350 • » » 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Tek 350 » » 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Fevzi Çakmak: 
Eşi Fitnat 175 » » 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Yusuf ' 
Kemal Tengirşenk 350 » » 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Edirne Milletvekili Cafer Tayyar 
Eğilmez 350 » » 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Atıf Bayazıt 350 » » 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekili Hacı 
Muhittin Çarıklı 350 » . » 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Doktor 
Suat : 

Eşi N. Mefharet Soyer 87,50 » » 109,37 



— Ç/23 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Ömer Lûtfi 
Ünlü : 

Eşi Hayriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili İsmet Eker 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem îzmir Milletvekili Hacı Süleyman: 
Eşi Ayşe Akgün 58,34 
Kızı Emine Bükey 58,33 

« Fatma Bilgen 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Hilmi 
özdemir 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Neşet Akkor 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmit Milletvekili Hafız Abdullah: 
Eşi Makbule Tezemir 175 

314 

* 

» 
» 
» 

» 

» 

18/7/1951 

* 

> 
» 
» 

* 

» 

210 

385 

72,92 
72,91 
72,91 

385 

385 

210 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milleaveküi Cemal: 
Eşi Bedriye 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Şeh Mehmet 
Fevzi Fırat : 

Km Fehime 175 210 

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 Hanıdi : 
Eşi Lâtife 
Eşi Lûtfiye 
Kızı Müzeyyen 
Oğlu Şahın 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Emin Erkul 
Seyitoğlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Rıdvan 
Hüsrev Gerede 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Milletvekili Yunus Nadi : 
Eşi Nazime Abalıoğlıı 

87,50 
87,50 

29,16 
29,16 
29,16 
29,16 

» 
» 

> 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

109,37 
109,37 

36,44 
36,44 
36,44 
36,44 

350 

350 

175 

385 

385 

210 



Ç/24 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi L i raK 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili M. Ali : 
Kızı Fatma Bilgin 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili M. Emin : 
Eşi Leylâ Erkut 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Rasih 
Kaplan : * 

Kızı Fatma Kaplan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Bekir Sami: 
Kızı iffet Kundul 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem içel Milleevekili Yusuf Ziya : 
Eşi Meliha Eraydm 87,50 
Kızı Saffet Eraydm 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Salâhattin 
Köseoğlu : 

Eşi Nebile 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Fahrettin 
Altay 350 

Erzurum Mehti Efendi sokak Rifat Topal 100 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekili Kâzım Özalp 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Ali Vefa : 
Eşi E. Firdevs Seyhanlı 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili H. Hasan 
Saka 350 

Trabzon'un Çaykara İlçesinin Paçan Köyünden Kaltaban-
oğlu Ahmet Yılmaz 100 

T, B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Esat-
Eşi Şahende özoğuz 175 

Arif Necip Kaskatı 
Eşi Mezkûre Kaskatı 130 
Kızı Leman » 70 

5814 18/7/1951 210 

210 

210 

210 

109,37 
109,37 

109,37 

5814 21/7/1952 385 

6154 15/ 7 /1953 125 

5814 1/3/1952 385 

5269 15/12/1948 210 

5814 30/ 7 /1954 385 

6228 20/1/1954 125 

5269 12/6/1954 210 

6229 21/9/1954 156 
» » 87,50 

Mehmetoğlu Mehmet Karaerkek 120 6390 1/4/1954 144 



— Ç/25 — 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı No. Tarihi LiraK. 

Kars'h Hasan Aydın 170 6386 11/4/1954 204 

Nizip'li Hacı Kasımoğlu Habeş Böler 170 6270 15/2/1954 204 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Topçuzade 
Ali Bıza : ' • ' . 

Kızı Mamure Akyol 175 5814 1/3/1952 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon Milletvekili Hulusi : 
Eşi A. Nüshet Kutluoğlu 175 > » 210 

Bulgaristan muhacirlerinden Zehra Işık 175 6227 20/1 /1954 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Rifat Çalıka 350 5814 1/ 3 /1952 385 

Balkan Harbinde, Birinci Cihan Savaşında ve İstiklâl Sa
vaşında fevkalâde hizmetleri sebkeden Mehmet Salih Baykuş 175 210 

Kore Türk Silâhlı Birliği aşçısı Mehmet Akman : 
Eşi Satı Akman; 100 125 
Annesi Döndü Yıldız 100 125 

İstiklâl Harbinde Mehmet Fuat Tanrısever 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Ali Vasıf Telli: 
Eşi Nedime 58,34 72,92 

Kırşehir Mebusu Ali Rıza : 
Karısı Necmiye (Eramil aylığı verilmemek şartiyle teeh-

hül ettiği takdirde kesilmek üzere kaydı hayatiyle) 20 1105 19/ 6 /1927 156,60 

T. B. M. M. Yozgad Mebusu M. Feyyaz : 
Kızı N. Muallâ Üst 87,50 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Refik Şev
ket İnce : 

Eşi Fatma Mihriye 175 210 

T. B. M. M. Birinci dönem Ertuğrul Milletvekili Mustafa 
Kemal : 

Eşi Ayşe Nuriye 175 210 

Edirne müdafii merhum Şükrü Paşa : 
Eşi Zafer Edime 200 240 



Aylık Dayandığı kanunun Tutan 
Aylık sahiplerinin isimleri ^;i\ ' j^t^.--->Növ Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mustafa 
Lûtfi Azer : 

Eşi Niamıe 175 4814 18/7/1951 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu Milletvekili Fuat Omay 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Mebusu Hasan Tahsin : 
Kızı Rukiye Sürenkök , , ,,,.-..>-}; , ; ; ; T>87 ,, ;• 109,37 

T. B. M. Mv Birinci Döşnem Diyarbakır Milletvekili Abdül-
hamit Hamdi Bilecen : 

Karısı Nahide 87,5Q 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum MıUetve'Mi M. Salilh: 
Eşi Fethiye Yeşiloğlu 87,50 109,37 
Eşi Fatma ; .̂  ı.,-, - ;Î =. ;: . ; ;(;87,50 .-,..;. 109,37 

T. B. M. M. Birimci Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdül-
kadir Kürkçü : 

Eşi Esma Kürkçü 43,75 54,69 
Kızı Ümit 43,75 54,69 
Kızı Sevim 43,^5 54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir Milletvekili M. Esat : 
Eşi A. Fekade Bozkurt 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönenn Van Milletvekili H. Hilmi : 
Kızı Nuriye Vaner 87,50 109,37 
Kızı Muazzez Erman 87,50 109,37 

T. B. M. M. Birinci dönem İsparta Milletvekili îsmaJil 
Remzi : . • 

Eşi Sıdıka Berk 175 210 



G - Cetveli 
pütçe Kamunu : Madde - - 6 

[Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler] 

Kanun 
No. - ^ ' • ' • . ' ; • ' . • - " : • • 

1050?' Mühasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209$ hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana denliryollaTi ve Haydarpaşa Limanı 

ve Zürihde Şark Demiryolları Bankası arasında münakid 4 kıta itilafna-
me ve merbutatmın tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampani Eksporto Eii-
korporeytet Şirketi arasında akdedilen mukavelenamenin tasdikına dair 
Kanun :. .->t=V. : . 

2173 Harh gemilerinin tamiri için Gölcük 'de tamir limanı ve tersane yaptırıl
ması hakkında Kanun 

2182? Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanü-
2876\ na eklenen kanun ve eki Kanun 
2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzissıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlara 
;'-•. ..;f:-- ait Kanuna •/. 
2832 Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete; bağlı teşekküllerde kullanılacak 

•; yabancı devlet tebaasından mütehassıs ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında Kanun 

2917 Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muame
lâtına dair 2784 numaralı Kanunun 6i acı-maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 

3132' 
4100 
4649 
5259 
6089 
6425 
3142 Anadolu Demiryolları vç Haydarpaşa Liman şirketleri ile 10 . X I I . 1928 

tarihli mukavelenamelerin bâzı mâddelerinin tadiline dair iki kıta muka
velenamenin tasdiki hakkında Kanun n 

3813 [ Diyarbakır istasyonundan Irak ve îran hudutlarına kadar yapılacak de-
4643 \ rhiryolları baklandaki Kanun ve buna ek kanunlar 
5075J 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüdat icrası^ 
na mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 



a/2 — 
Kanun 

No. 

33951 Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587 $ nıesi hakkındaki Kanun ve eki 
3892 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sari taahhüt icrasına dair Kanun 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak .yabancı profesör, öğretmen, 

mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
Kanun 

46431 
5413 [ Demiryolları ve Limanları inşaaLı için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi-
6210 f rişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 
6602J 
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? İstanbul Adalet Binası inşaatı 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 moydanlarm Bayındırlık Bakanlığma 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 Kanım 
5415? Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçu1: şube hattı inşası için gelecek yıllara 
6501 ] geçici yüklenmelere girişilmesi h ıkkında Kanım 
551.11 Gördes kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak mes. 
594 8 ( kenler hakkında Kanun ve ek Kanun 

t-rnA 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 
57751 
6192 [ 
6237 f 
6596J 
5970 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satmalmması hakkında Kanun 
61281 Yeni Radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo kreasyonunun 
6588}- tevsi ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak-

j kında Kanun 
6147 İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yaptırılması için gelecek yıllara geçi

ci taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 

Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
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Kanun 

No. 

6165 İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak
kında Kanun 

6181 İltisak ve kavuşak hatları inşaatına dair Kanun 
6059 £ Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşaatı için gele-
6373 J cek yıllara sari taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
6409 Tavas kazasının heyelana mâruz Kale nahiyesinin yerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 
6538 İstanbul Kapalıçarşısınm tamir ve ihyası hakkında Kanun 
6589 Türkiye Büyük Millet Meclisi binasiyle müştemilatmm tefriş ve tezyin 

işleri için senelere sâri taahhüde girişilmesi hakkında Kanun 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurul* 

ması hakkında Kanun 
6595 Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hakkında Ka

nun 
6596 Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
6601 Kozlu — Ereğli Hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
6602 Demiryolları ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere 

girişilmesi hakkındaki Kanun ve Eki Kanunlar 



F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı bölümüne konmuş olan ihtiyat ödeneğin aktanlabileceği 
tertipler] 

l.'— Mahkeme harçları 
2. — Mahkeme Hamiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden tahsisatları kalmıyanlar 
3. — Geçen yıl borçlan tertipleri 
4. — Eski yıllar borçları tertipleri. 



Sütçe Marnımı i.MadJde^iB 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Adana Erkek 
i * Kız 
Afyon 

Antalya, 
Aydım 
BajUıke'sir 
Bursa îErkek 
:Bursa;Kız 
iÇarnakk&le 
;©enizlt 
Diyarbakır Ziya Gökalp 
CEdirnö ; 
İErzuntm 
ififazianlöb 
İstanbul 33rkek 

» Çamlıca Kız 
» Erenköy Kız 
> Galatasaray 
> Haydarpaşa 
» Kabataş 
» Kandilli Kız 
» Vefa 

Lisesi 
» 
» 
» 
•» 

- » • • • : • 

* 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Maarif Vekâleti 

Lira 

900 
500 
750 
750 

« 750 
900 
900 
900 
750 
750 
750 
750 
750 
750 

1 000 
1 000 
1 000 
1 200 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Okulun adı 

izmir Atatürk — » 
» Kız » *;;m: 

Kars V » 
Kastamonu 2ivx ; 
Kayseri > -
Konya » 
Kütahya » <* 

»"Maınisat. ^ » • 
Maraş? » * 
N i ğ d e * * 
Sivas » 
Trabzon » 
Yozgad '• !* 
.BMecik: » 
Bolu » 
îzmir - Buca Ortaokulu 
Yalvaç Ortaokulu 
Ankara îsmetpaşa Kız Enstitüsü 
İstanbul Kadıköy Kız Enstitüsü 
Erkek sanat enstitüleri ve erkek orta sa
nat okulları 
Ecnebi dil ile tedrisat yapan liseler 

Lira 

900 
>-i4Ğ0 
*• 750 

İ5Ö 
* 750 

750 
750 
750 
750 
750 
750 
?50 
?50 
f50 
750 
900 
750 
750 
750 

750 
1 200 



N <- Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde -^ 9 

[2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre okul pansiyonlarında 1956 yılı içinde kullanılacak 
ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

Memuriyetin nev'i 

Müzakeresi 
» 

Yönetin 
» 

• ' • " . ' • • ' * 

• : / » 

• / » 

"':": * 
» 

Doktor 
.: » 
• ' : " • . * 

v . : • 

a memuru 
» -. 
> : 
> ., 
• , 
» 
• 

Uaarif Vekâleti 

Aded 

48 
180 

2 
8 

17 
30 
20 
24 
50 
10 
7 

10 
16 

Ücret 

150 
100 
225 
200 

175 
150 
130 
115 
100 

150 
130 
115 
100 

Memuriyetin 

Hastabakıcı 
> 

Hastabakıcı 
> 

nev 'i 

Aşçı (Yamağiyle beıaber) 
> » 
* » 
» » 

Hizmetliler 
» 
» 
» 
» 

Hademe 

» 
» 
» 

Aded 

6 
5 
10 
20 
6 
7 
2 

59 
2 

16 
10 
5 

69 
540 

Ücret 

150 
130 
120 
101 
225 
200 
175 
150 
225 
150 
130 
115 
100 
100 



H - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 10 

I. Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye (Madde 33) 

A) 

B) 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başvekil 
Vekiller 
Mebuslar 
Erkânı Ilarbiyei Umumiye Reisi 

Memur ve hizmetliler 
Aylık ve ücret tutarları 1 000 lira olanlar 

» > » 875 » » 
» » » 750 * » 
» » » 625 » > 
» » » 550 » » 
> » » 475 » » 
» » » 400 » » 
» » » 350 > » 
» » » 300 » » 
» »t » 2.*»0 > » 
» » » 225 » » 
» » » 200 »ve daha az olanlar 6 

Yevmiye 
miktarı 
Lira 

75 
75 
50 
40 
50 

30 
26 
22 
19 
16 
14 
12 
10 
9 
7 
7 

K. 

50 
50 

50 
50 

50 

50 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gdbi 
hesaplananlar (Madde 33 fıkra «b» ) 
Aylık ve ücret tutarları 750 lira olanlar 

> 
» 
» 
» 

» 
> 
> 
» 

> 
» 
» 
» 

G25 
550 
475 
400 

» » 
» » 
» » 
» ve da 

26 
22 
19 
17 
15 

50 

50 
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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 
ödenecek yevmiyeler için İcra Vekilleri Heyetince tes,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 olanlar için yurt içi yevmi
yelerinin 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 Sçin 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 içdn yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 10 misli olabilir. 

III - Yurt içinde yer değiştirme masrafı (Madde 45) 

Kilometre veya deniz 
mili başına verilecek 

miktar 

Aile efra-
Şahısları dından her 

için biri dçin 

1, Aylık veya ücret tutarları 475 lira 
veya daha fazla olanlar 20 kuruş 

2. Aylık veya ücret tutarları 475 lira
dan az olanlar 15 » 

5 kuruş 

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 numarala 
fıkralarında gösterilen teknik memur ve hizmetliler 

Alacağı gündelik 
tazminat miktarı 

Maaşı Aylık tutarı Lira K. 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

175 
20Ö 
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 

[2] SAYILI CETVEL 

Harita Umum Müdürlüğü subay ve astsubaylarına, askerî ve 
sivil teknik memur ve hizmetlilere 

Asli maaş 
Lira 

20 
25 
30 
35 
40 
fO 
60 
70 
80 
90 
100 

Maaş veya 
ücret tutarı 

Lira 

175 
200 
225 
250 
300 
350 
400 
475 
550 
625 
750 

Tazminat 
yevmiyesi 
Lira K. 

5 50 
5 50 
6 50 
7 50 
8 00 
10 00 
11 00 
12 50 
14 50 
15 00 
15 00 
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[3] SAYILI CETVE& 

Tazminat 
J yevmiyesi 

Lira K. 

1 — 50 IJLCİ 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) Teknisiyen yardımcısı, fen memur muavinleri 
ve diğer memur ve hizmetliler 5 00 

2 — "50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
50: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

Aylık 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
» 

veya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ücret tutarı 625 lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

550 » 
475 » 
400 » 
350 » 
300 » 
250 » 
225 ve 

t olanlar 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

daha az 
tıci( maddenin 5 numaralı bendinde yazılı 

Aylık 
» 
» 
» 
> 

• » 
» 
» 
» 

veya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

olanlar 

ücret tutarı 875 lira olanlar 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

750 » 
625 » 
550 » 
475 » 
400 > 
350 > 
300 » 
250 » 

» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

olanlar 
olanlar: 

ve daha aaağı 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
4 

14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

5 

00 
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 yazılı 
olanlar 9 600 



L - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 11 

[1956 Bütçe yılı içinde kullanılınıyacak memur kadroları] 



L / â -

D. 

Basın-Yayın ve Turizm Umûm Müdürlüğü 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded 

Umum Müdürlük 
* » -

6 Şube müdürü 
6 » > (thtisas yeri) 
8 Raportör 
8 Raportör (İngilizce veya Fran

sızca bilir) 
13 Memur 
5 Mütercim (İngilizce veya Fran

sızca bilir) 

70 
70 
50 

50 
20 

80 

7 Mütercim 
8 > 

4 
4 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

5 Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) 2 

6 > » > 1 

istanbul Radyosu Müdürlüğü 

8 İdari işler şefi 1 

12 Asistan 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
VİLÂYETLER 

24 25 

12 İmam - Hatip 
13 » » 

Diyanet İşleri Reisliği 

14 İmam - hatip 200 25 
300 20 400 
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

6 Müfettiş 
7 » 
8 Fen kontrolörü 
8 idare » 

VİLÂYETLER 

7 Grup tapu sicil müdürü 
8 Kontrol memura 
9 » » 

Aded Maaş 

1 
î 
1 
1 

70 
60 
50 
50 

2 
3 
1 

60 
50 
40 

D. Memuriyetin nev'i 

10 Kontrol memuru 
12 Tetkik > 
7 Arazi kadastrosu müdürü 
8 > » > 
9 T> » > 
9 Kontrol memuru 

10 » » 
11 » » 
10 Kadastro teknisiyeni 
1 1 » y> 
12 » » 
14 Teknisiyen yardımcısı 
13 Sicil kâtibi 

Aded Maa$ 

1 
1 
14 
15 
5 
24 
38 
28 
125 
125 
15 
265 
28 

35 
25 
60 
50 
4û 
40 
3o 
30 
35 
30 
25 
15 
20 

Toprak ve İskân İşleri 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 

MERKEZ 

9 Mütercim 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 Memur 
13 » 

Adliye Vekâleti 

40 

1 
1 
1 
1 

50 
35 
30 
20 

13 

11 

VİLÂYETLER 

İcra memurları 

Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdürü 1 
Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdür muavini 1 
Vilâyet ve kumandanlık mana-
kim şubesi kâtibi 1 
Hâkim namzedi 77 

70 

20' 
30 



D. Memuriyetin nev'i 
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Dahiliye Vekâleti 
Aded Maaş 

MERKEZ 

2 Mütehassıs müşavir 1 125 

Hukuk müşavirliği 

14 Kâtip 1 15 

Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü 

13 Kâtip 7 20 

Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 

9 Büro şefi 
13 Kâtip 
14 » 

1 
2 
1 

40 
20 
15 

D. 

6 
13 

13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Seferberlik Müdürlüğü 

İtfaiye mütehassısı 
Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Kâtip 
» 

Aded 

1 
3 

1 
4 

Maa$ 

70 
20 

20 
15 

Gereç Müdürlüğü 

13 Kâtip 

VİLAYETLER 

14 Nahiye tahrirat kâtibi 156 

20 

15 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

2 Matehassıs müşavir 
5 Enstitü mütehassıs muavini 
7 Şube müdür muavini 

13 Nezarethane memuru 
13 S. 4. muamelât > 
14 S. 5. muamelât » 
8 S. 4. emniyet müdürü 
9 Em. Mf. Muavini 
8 Mal! polis mütehassısı 
7 öğretmen 
8 > 
9 öğretmen 

10 . » 

1 
1 
1 
1 
4 

49 
3 

10 
1 
2 
5 
5 

11 

125 
80 
CO 
20 
20 
15 
50 
40 
50 
CO 
50 
40 
35 

11 öğretmen 
7 Başhekim 
8 Hekim 
9 İstanbul Polis Okulu dâhiliye 

müdürü 
6 Muhabere uzman yardımcısı 
7 S. 3 emniyet müdürü 
6 S. 1 emniyet âmiri 
7 S. 2 » » 
8 Başkomiser 
9 » 

10 » muavini 
11 Polis memuru 
12 » » 
13 » » 

16 
1 
4 

1 
1 
2 

7 
10 
24 

119 
300 
300 
27 

30 
CO 
50 

40 
70 
60 
70 
CO 
50 
40 
35 
30 
25 
20 



D. Memuriyetin nev'i 

5 Müşavir 
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Hariciye Vekâleti 
Adcd Maaş 

2 125 
2 80 

D. Memuriyetin nev'i 

6 
9 Seferberlik müdürü 

10 

Aded 

17 
1 
5 

Maaş 

70 
40 
35 

Maliye Vekâleti 
MEIiKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

8 Seferberlik müdürü 
9 » şefi 

12 Memur 

5.0 
40 
25 

Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 
İkinci mümeyyiz 1 11 30 

Muhasebat Umum Müdürlüğü 

7 Mülki sayman 
8 > > 

10 » » 1 nci mümeyyiz 
12 Mülki saymanlık memuru 
13 » » » 
10 Saymanlık veznedarı 
11 » » 

Jlesap Uzmanları Kurulu 

4 Başhesap uzmanı 
5 Dii inci sınıf hesap uzmanı 

2 

r-t 

1 
2 
7 
2 
2 

6 
15 

G0 
50 
35 
25 
20 
35 
30 

90 
80 

Elçilikler Maliye Müşavirliği 

5 Müşavir 
9 Memur 

VİLÂYETLER 

Mulıakemat Memurları 

5 Muhakemat müdürü 
5 Bölge muhakemat müdürü 

80 
40 

80 
80 

İstanbul Borsası ve Osmanlı Bankası Komiserliği 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 
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Maarif Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

2 Meslekî ve teknik öğretim müs
teşarı 

6 Uzman 

Yayın Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

Maarif daireleri 

10 Mümeyyis 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

1 125 

70 

4 
5 
2 

10 

35 
30 
25 
20 

Biyaseticumhur Filârmonik Orkestrası 

5 Âza 5 25-80 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

5 öğretmen 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 
9 Asistan 

11 » 

Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 

6 Müdür 1 70 

1 
i 

rt 
1 
2 

16 
84 

80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

llkokullaı 

Başöğretmen 

ücret 

4750 10 

Nafıa Vekâleti 

t -; - - - -, ~ 

6 Müfettiş 
8 » 

10 Şef 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

1 
2 
1 

70 
50 
85 

Demiryotta* ve Limanlar İnşaat Dairesi 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 
8 » » veya yük

sek mimar 2 50 
7 Yüksek-mühendis veya yüksek 

mimar 1 60 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş fen memuru 1 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinatör 1 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 1 

Tetkik Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 
11 Memur 

40 

70 

40 

30 

50 
30 



JÖ. Memuriyetin nev'i 
• — L / 7 — 

Aded Maaş D. 

Demiryöllar Fen Heyeti 

9 istimlâk müfettişi 
10 fen memura 
10 Ressam 
10 Kâtip 
13 Sipariş memuru 
13 Ayniyat hesap memuru 

1 40 
1 35 
1 35 
1 35 
1 20 
2 20 

Yapı ve îmar İşleri Dairesi Proje Bürosu 

9 Ressam 2 40 

Tesisat Bürosu 

Kalorifer mütehassısı 
Tesisat ressamı 

Muamelât Kısmı 

12 Muamelât memuru 
13 > » 

60 
40 

25 
20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi Fen 
Ileyeti 

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 şef! 

Zatişleri Müdürlüğü okullar bürosu 

8 Şef 
12 Memur 

Hukuk Müşavirliği 

6 Hukuk müşavir muavini 1 

80 
80 
70 

70 
35 

25 
50 
50 

50 
25 

70 

Memuriyetin nev'i 

Neşriyat Müdürlüğü 

5 Müdür 
12 Memur 
13 Kâtip 
9 Müze memuru 
9 Mütercim 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memura 
13 Memur 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

80 
25 
20 
40 
40 

13 Kâtip 

Evrak Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

50 
35 
35 
20 

20 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

12 Fen memuru veya desinatör 3 25 

Demiryöllar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükleri 

5 Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

6 Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

8 İstimlâk "baş fen memuru 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis veya mühendis) 
8 Kısım şefi 
9 İstimlâk kısım şefi 
9 İstimlâk fen memura 
9 Fen memuru 

10 Ressam (İhtisas yeri) 
11 Ressam 
9 Başkâtip 

11 Ambar kâtibi 

Nafıa şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

80 

1 
1 

1 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
2 

70 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
35 
30 
40 
30 

6 Komiser 
7 » 

12 Kâtip 

3 70 
1 60 
7 3Ş 



D. 

- Î./8 -
iktisat ve Ticaret Vekâleti 

Memuriyetin nev': Aded Maaş 

Ekonomi Kısmı 

Tetkik Kurulu Reisliği 

4 Uzman 
5 » 
6 Şube müdürü 
8 Şube müdür muavini 
6 Ressam 
7 » -

90 
80 
70 
5.0 
70 
GO 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 Müdür 

Kâğıt isleri Müdürlüğü 

8 Müdür 

Zafişleri Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 

Diğer Merkez memurlart 

70 

50 

50 

3 

8 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
8 
7 

4 
6 
8 
7 

5 
6 
7 
7 

5 
8 

llukuk Müşavirliği 

Birinci hukuk müşaviri 1 

Sanayi İşleri Umum Müdürlüğü 

Şube müdür muavini 
Sanayi başmüfettişi 

» müfettişi 
> » 

Sanayi kontrolörü 
» » 

Raportör 
» 

Ressam 

1 
4 
3 
4 
2 
6 
1 
3 
1 

Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü 

Küçük sanat başmüfettişi 
» > müfettişi 

Şube müdür muavini 
Ressam 

1 
1 
2 
1 

Maden İşleri Umum Müdürlüğü 

Mühendis 
» 
» 

Ressam 

Yayın Müdürlüğü 

Müdür 
Ressam 

5 
2 
4 
1 

1 
1 

100 

50 
90 
80 
70 
G0 
50 
70 
50 
60 

90 
70 
50 
G0 

80 
70 
60 
60 

80 
50 

10 
11 
12 

4 
5 
5 

6 
6 

10 

8 
9 

5 
6 
8 

5 
8 

Birinci sınıf mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Memur 

VİLÂYETLER 

Bölge ekonomi müdürü 
» » » 
> > > muavini 

(İstanbul) 
» » » muavini 

ITııkuk müşaviri 
Birjinci mümeyyiz 

Ticaret Kısmı 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü 

Raportör 
» 

6 
6 
3 

4 
3 

1 
3 
1 
8 

3 
1 

Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü 

Müşavir 
Şube müdürü 
Raportör 

Standardizasyon Müdürlüğü 

Müşavir 
Raportör 

1 
2 
1 

2 
1 

35 
30 
25 

90 
80 

80 
70 
70 
35 

50 
40 

80 
70 
50 

80 
50 



D. 

8 

8 

10 
11 

10 

Memuriyetin nev*l Aded 

Seferberlik Müdürlüğü 

Müdür 1 

Konjonktür ve Tayın Müdürlüğü 

Raportör 1 
* 

- L , 
Maaş 

50 

50 

Merkez dairelerinin müşterek memurları 

Mümeyyiz 1 
İnceleme memuru 1 

Dış kuruluş memurları 

Ticaret müşavirliği veya ata
şeliği kâtibi 4 

35 
30 

35 

/ 9 -
D. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
8 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Mıntaka ticaret müdürü 
Mmtaka ticaret müdürü 
Raportör 

> 

Mümeyyiz 
İnceleme memuru 
Memur 
Memur 
Başkontrolör, kontrolör yar
dımcısı veya kontrolör 

Aded 

1 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
4 

2 

Maaş 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

50 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
MERKEZ 

Sıtma Savaş Umum Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 1 80 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Umum 
Müdürlüğü 

5 Umum müdür muavini (tabip) 80 

Refik Saydam Mtrke» Uıfztssıhha Müessesesi 

Serom Çiftliği 

5 Müdür 
6 Tarım mütehassısı 
6 Veteriner 

1 80 
1 70 
1 70 

11 
10 
12 
12 
13 

ünyvnn sağlık memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
1 

30 
35 
25 
25 
20 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen 1 50 

VİLÂYETLER 

Sağlık memurları 

12 İkinci sınıf sağlık memuru 10 25 
13 Üçüncü » » » 45 20 
14 Diplomasız » » 15 15 



D. Memuriyetin nev'i 
—"Vio-

Aded Maaş D. 

Sıhhat İşleri Kâtipleri 

14 Üçüncü sınıf kâtip 25 

Yat ıh Tıp öğrenci Yurdu 

(Ankara) 

5 
7 

10 

Müdür 
İdare tabibi 

» t 
10 Yönetim memuru 
12 Mutemet ve satınalma memuru 
12 Ambar memuru 
13 Depo » 
14 Kâtip 
13 Dosya memuru 

Sağlık Memurları Okulu 

7 Müdür 
8 öğretmen 

12 Yardımcı öğretmen 
13 Mutemet ve satınalma memuru 

15 

80 
60 
35 
35 
25 
25 
20 
15 
20 

60 
50 
25 
20 

Memuriyetin nev'i Aded Haas 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

7 Doğum mütehassısı (Koy ebe 
mektepleri için) 9 

Seyyar sıtma hastahanelcri 

13' Sağlık memuru 

Frengi Savaş kurulları 

14 Gezici sağlık memuru 

Trahom Savaş kurulları 

14 Sağlk memuru 

Hemşireler 

7 Hemşire 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
13 » yardımcısı 
14 » » 

45 
60 
65 
29 
20 
80 
50 

60 

Sıtma Savaş Bölge reislikleri 

10 Sıtma Savaş tabibi 70 35 

20 

30 15 

15 

60 
50 
40 
35 
30 
20 
15 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 

14 Muamele memuru 16 15 



— ıvıı — 
Ziraat Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Pamuk îşleri Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

D. Memuriyetin nev'i 

Levazım Müdürlüğü 

13 Kâtip 

Aded Maaş 

20 
9 

13 

5 
10 
11 
13 

14 

Tercüman 
Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

ütüdür 
Şef 
Grafik memuru 
Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

Kâtip daktilo 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

3 

40 
20 

80 
35 
30 
20 

15 

12 
13 
14 

Pamuk İsleri Müdürlüğü 

Vilâyetler Kuruluşu 

îkinci sınıf kontrol memuru 
Üçüncü sınıf kontrol memuru 
Grafik memuru 

Ziraat Alet ve Makineleri Okulu ve 

14 

Okulları 

Teknisiyen 

5 25 
17 20 
1 15 

Makinist 

1 1* 

Münakalât Vekâleti 
MERKEZ 

Başmüşavirlİk 

6 Müşavir 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Memur 

özlük İşler ve Kütük Müdürlüğü 

11 Memur 
12 Memur 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

1 

1 
1 

i 

1 
3 
2 

70 

25 
20 

30 
25 
20 

10 
11 

8 
13 

. 5 
7 

5 

Şef 
Memur 

Tayım Müdürlüğü 

Tercüman 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

3 ncü hukuk müşaviri 
Hukuk müşaviri yardımcısı 

1 
1 

1 
2 

1 
1 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

Uzman 1 

35 
80 

50 
20 

80 
60 

80 



V12 
D. 

13 

5 

12 

12 
13 

12 
13 

12 
10 
13 

Memuriyetin nev'i 

Memur 

Aded 

1 

Sivil Havacılık Dairesi Reisliği 

Uzman (Hava seyriseferi) 1 

Liman ve Denizi§leri Dairesi Reisliği 

Memur 

Levazım Müdürlüğü 

Memur 
Kâtip 

Kâğ ilişleri Müdürlüğü 

Memur 
Kâtip 

VÎLÂYETLER 

7 nü sınıf liman başkanı 
1 ııci sınıf denet memuru 
Memur 

1 

1 
1 

1 
1 

7 
1 
7 

Maaş, 

20 

80 

25 

25 
20 

25 
20 

25 
35 
20 

D. 

6 
7 
8 

9 

4 
5 
5 
6 

10 
10 

9 

Memuriyetin nev'i Aded 

Gemi Sörvey Kurulu 

2 nci sınıf uzman 
3 ncü » » 
4 ncü » » 

Komiserlik 

Demiryolu komiseri 

Yüksek Denizcilik Okulu 

(öğretim Şubesi) 

Tatbikat gemisi kaptanı 
» » birinci zabiti 
» » başmakinisti 
» > ikinci makinisti 
% » levazım şefi 
> » sağlık memuru 

Kurslar Şubesi 

Kütük şefi 

1 
1 
1 

3 

1 

Maaş 

70 
CO 
50 

70 

90 
80 
80 
70 
35 
35 

40 

Danışmanlık 

işletmeler Vekâleti 

6 Raportör 1 70 

İşletmeler Dairesi Reisliği 
6 Raportör 1 70 

Etüd ve Plân Kurulu Reisliği 

6 Raportör 
7 Ressam 

70 
60 



O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 12 

[Ordu ihtiyacı için Millî Savunma mükellefiyeti yolu ile almacak hayvanların asgari beden ölçü
leri ve ortalama fiyat cetveli] 

Hayvanın hizmeti Ncv'i 
Yüksekliği Göğüs çevresi 

Mt. Mt. 

Süvari sâf bineği 
Topyu bineği 
Diğer binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı (en aşağı 500 kilo) 
Dağ top koşumu 
• Süvari makineli tüfek koşumu 
Nakliye koşumu 

Ağır makinelitüfek koşumu 
» » » 

Mekkâri 

Top koşumu mandası 
Nakliye koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu öküzü 
Deve 
E$ek 

Beygir 
» 
» 
» 

Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

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 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

Ortalama 
fiyat lira 

677 
653 
505 
780 
670 
500 
436 
550 
535 
545 
409 
475 
607 
580 
480 
400 
580 
155 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 12 

[Motorlu aracın ortalama fiyatı] 

Motorlu aracın cinsi 

Motosiklet (sepetsiz) 
Motosiklet (sepetli) 
Cadde binek (küçük) 
Cadde binek (büyük) 
Arazi binek (Station Wagon) 
Arazi binek (küçük) 
Cadde kamyon 

Orsalama 
fiyat lira 

6 750 
8 450 

27 500 
42 000 
28 000 
13 500 
35 000 

Motorlu aracın cinsi 

Arazi kamyon 
Arazi Ototraksiyon 
Ziraat traktörü 
Otobüs (37 kişilik) 
Benzin tankı 
Arazöz 
Seyyar tamirhane otosu (komple) 

Ortalama 
fiyat lira 

48 000 
60 000 
&7 500 
82 500 
77 000 
82 500 

150 000 



\ 

R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 13 

[Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



— R/2 — 

Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
îşten el çektirilenlerin maaşları bu tertipten ödenir. 
Teşkilât kanunlarındaki hükümlere veya Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesine istinaden merkez memurlarından kadrosiyle vilâyetlerde çalıştırılanların maaşları vi
lâyetler memurları maaşı tertibindeki ödenekten, vilâyetler memurlarından_ merkezde çalıştırıla
cakların maaşları da, merktz memurları tertibindeki tahsisattan ödenir. 

Millî Savunma ve Jandarrtfa 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 verîlccek 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, (liüyük Millet Meclisi). 
6?11 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir. 



- R/3 — 
Pasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 

Maddo 11 — Morkez memurları çocuk zammı 
Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm ayııen bu tertipler için de uygulanır. 

Madde 21 — Merkez memurlun doğum yardımı 
Madde 22. — Vilâyetler memurları doğum yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm ayn on bu tertipler için de uygulanır. 

Madde 31 — Merkej memurları ölüm yardımı 
Madde 32 — Vil.1/etler memurları ölüm yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm ayn on bu tertipler için de uygulanır. 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

kırtasiye tertibine giren her Hesap makinesi kâğıdı Normlarına göre 
çeşit kâğıtlar 
Sünger kâğıtları 
Karbon kâğıtları 
Milimetrelik kâğıtlar 
Mumlu kâğıtlar 
İmza kartonları 
Dosya gömlekleri 
Musannifler 
Klasörler 
Her çeşit kurşun ve renkli kalemler ı 
Kalem uçları 
T iril in 
Çelik imza kalemi 
Kalem sapları 
Her çeşit mürekkepler 
Korcnkting (Mumlu kâğıtta yazı tashihi için) 
Cetvel tahtası 
ITcr çeşit ve her boy zarflar 
Bloknotlar ve bloknot mahiyetindeki el defter 
leri, kartvizit kâğıtları, etiketleri 

Kartonlar 
Süngerlik ve süngeri 
Zari' açacağı 
İğne 
Raptiye 
Harita çivisi 
Mürekkep, kurşun kalem ve makine lâstikleri 
Zamk, kola ve fırçaları 
Raptiye makinesi teli 
İstampalar 
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 ücretleri 
İlân ücretleri 

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 



— K/4 —• 
Oece lâmban 
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 

Fasıl 301 

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 
İlân ücretleri 

Kasa 
Sandık 
Kalem açma makinesi 
Evrak dolabı 
İ£ütüpane 
Evrak çantası 
Masa zili 
Tampon 
Kâğıtlık 
Bahçede, iş yerlerinde 
aletler 
Makas 
Yazı, cetvel, hesap, teksir ve pedal makineleri 

• Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Yazı takımı, hokka veya mürekkepli kalemler 
Zımba makinesi 
Numaratör 
Soba 
Lüks lâmbası 
Gaz lâmbası 
Fener 
Kâğıt kıskacı 
Yukarda yazılı olanların benzerleri olup hiz
metin ifasının zaruri kıldığı eşya ve vasıta
larla yangın söndürme cihazları da buradan alı
nır. 
Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri ve 
ilân ücretleri. 

kullanılan makine ve 

Şehir suyu bedeli 
İçme suyu bedeli 
Aynca masraf tertibi olmıyan ilânlara ait üc
retler 
Hamal ücreti 
Toz bezi, cila ve temizlik maddeleri 
Bayrak 
ödenebilecek ayrı tertibi bulunmadığı halde 
bilir kişi ücretleri 
Resmî mühür ve damga1 ar 
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, kıpı tok
mağı 
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Çivi, vİcla 
Çeşme muslukları 
Yer ve tavan fırçaları 
Çuval 
Süpürge 
Müstacel ahvalde kullanılmak üzere alınan 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 ma»* 
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 işlerinin mevlût, mukabele masrafları 
ve buna mümasil harcamalar, mahya kurma, 
mahya proje ve müsabaka masrafları 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 50 — Aydınlatma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 50 — Aydınlatma 

Bürolarda istihlâk olunan her çeşit 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 dâirelerin 
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 eçya ve maddelerin nakil 
masrafları 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları ).} 
Madde 60 — Isıtma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 60 — Isıtma 

Isıtma maksadiyle kullanılan odun, her çeşit Kaloriferlerin işletme malzemesi ve 500 liraya 
kömür, petrol, mazot, havagazı ve sair yakacak kadar kalorifer tamirleri 
mevat bedeli. Bu tertibe dâhil maddelerin nakil ücretleri. 

Bu tertibe dâhil maddelerin ilân ücretleri. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Evrak ve defterlerin mubayaa, yaptırma ve cilt Resmî dairelerce bastırılan antetlerin baskı üe-
ücret ve masrafları 
Normlarına göre bu tertibe 
mubayaası. 

giren kâğıtların 
ret ve masrafları 
Harita kâğıtları ve benzerleri nakil ücretleri ve 
ambalaj masrafları 
tlân 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 bfr-
ro masraflarının, harcırahlar ve katüma paylannm harice gönderilmesine; icabında geri g«tirü-
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meşine ve konsolosluklarca gönderilen varidatın ve sair paraların getirilmesine mütaallik her 
türlü banka masrafları ve bunların gerektirdiği posta ve telgraf ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Telefon masrafları 

Telefon abone ve mükâleme bedelleri. 
Telefon tesis masraf ve ücretleri (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir.) 
Telefon tesisatı onarma masrafları. 
Telefon makinesi mubayaa bedeli (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenir). 
Telefon santrali mubayaa ve tesis bedeli (yeni inşa olunan binalarda inşaat tertibinden öde

nir). 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
Bilûmum gajTİmcnkullcrin kira bedelleri, mukaveleleri gereğince ödenecek diğer masraflar 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 20 — Muvakkat vazife harcırahı 

Yurt içindeki vazife harcırahları 
Terfi ve ordu sicil yönetmeliğine veya hususi emirle 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 d.şındaki memurların devir, 

teftiş ve tahkikat için gerekli harcırahları 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Konprro ve konferanslarda 4480 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 buılara yardımcı personelin harcırah ve başka 
] masrafları 

Hakiki masrafları tahsisat veya günlük ücretle çalıştırılmak suretiyle, veya muayyen bir hizmetin 
ifası zımnında Türkiye'de çalışan ecnebi uzman, öğretmen, orkestra şefi. virtüöz, solistlere sözleş
meleri gereğince verileeck ücretlerle, memloktimize 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 masraflan 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

nir. 
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Fasıl 309 — Taşıt masrafları 

işletme masrafları 
iler nevi akar yakıt ve yağlar 
Lâstiklerin yenilenmesi 
Plâka resmi 
Meycudoduğu takdirde radyo abone ücreti 
Diğer vergi-ve resimler 
Patinaj zinciri 
Temizlik malzemesi 

Onarma masrafları 
işletmede sayılanlar dışında kalan bilcümle masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 
Ziyafet ve ağırlama masrafları 
Dilet, buket ve çelenk ücretleri 
Resmî işler için özel başvurmalara 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 (iktisadi işbirliği) 
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 — Geliverilecek paralar 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Cari yıl hariç olmak üzere evvelki yıllarda fuzulen varidat kaydolunan paralar bu tertipten 

ödenir. 
Mahkemelere ve icra daireleriyle Şfırayi Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek hare, 

resim, vergi ve her türlü masraflar, hakem, ilân ücretleri, umumi bütçeye giren daireler için ve kars,ı 
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 — Tayınat 

Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşesi icahodonlorin yiyecek maddelerinin satmalına, 
imal, istihsal, muayono ve tahlil, muhafaza ve tevzi masraflariyle bu maksatla alınacak zarflar, 
bunların onarma, sigorta masrafları, 
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Crida maddelerinin tecrübe ve tatbikat masrafları. 
Etlik hayvanların bakımı ve barındırma masrafları ile çoban ücret ve masrafları. 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılaeck tasıma masrafları. 
Ekmek ve yemek pişirme işlerinde kullanılacak maki no, alet, edevat ve tesisat bedelleriyle, tamir 

masrafları. 
îaşe yapan birliklerin bilûmum su sarfiyat1 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. 
Kabların kalay ücretleri veya kalayları yapılmak için alınacak malzeme bedeli ve kabların te

mizliği ile ilgili sair masraflar. 
Köpeklerin iaşesi ve hayvanlara verilecek tuz bedeli. 
Er tayın bedellerinin bu tertibe ait kısmı. 
îmal edilmiş ekmek alındığı takdirce ekmek odunu. 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 
Yemek masa, sıra ve örtüleri satmalına ve onarmaları 
Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci 

maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsubedilen 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 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 

Madde 30 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Kanun, nizamname ve yönetmeliklere göre Devletçe iaşesi gereken kimselerle hayvanlar, as

kerî binalar, müesseseler, orduevi, askerî gazinolar ve rıhtımda bulunan gemiler için kullanılacak 
elektrik cereyanı bedelleri ile, tenvir, teshin, ekmek ve yemek pişirme (ekmek imal edilmiş olarak 
alındığı takdirde ekmek yakacağı da taymattan ödenir) işleri için gerekli yakacak maddelerinin 
mangal, soba ve boruları ile teferruatının, lâmba, lüks lâmbaları, fener ve ampullerin satınalın-
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 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 
Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci 

maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsubedilen 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 talimatnamelere göre Devletçe giydirilmesi gereken kimseleri ve sağlık 

kurumlarına giyecek ihtiyacı için lüzumlu maddelerin satınahnması yapma, isletme, temizleme, 
ambalaj, tevzi, muayene, saklama, hazırlama, onarma ve sigorta masrafları ile gümrük vergi ve resim
leri. 

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* 

lan ile bunların onarımı, 
13u 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 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 

Madde 20 — Teçhizat 
Kanun, nizamname ve yönetmeliklere göre teçhizi gereken kimselerin sağlık kurumları, bir

liklerin teçhizatının gerektirdiği maddelerin alnıma, imal, işletme, temizleme, ambalaj, tevzi, mua
yene, 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 müesseseleri yangın söndürme alet ve cihazlarının satın-

alma 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 İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazmi

natları 
Ambarların elektrik sarfiyat bedelleri ile bin liraya kadar olan tamir bedelleri -
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 
Boru, trampet ve muzıka aletleri alım, onarım ve bakımı. 
Bayrak ve sancak. 

Madde 30 — Muytabiye 
Her çeşit nalbandiye, muytabiye ile ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği vasıta ve malzemele

rin alınma, imal, temizleme, ambalaj, tevzi, muayene, saklama, onarma ve sigorta masraflariyle Güm
rük Vergisi resimleri 

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 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 

Fasıl 411 — Harb malzemeleri, teçhizat, tahkimat masraflarîyle çeşitli malzemeler ve devriçark 
Harbiye ayniyatına dâhil her türlü harb ve harita malzemesi vasıtaları, miadlı talim ve terbive 
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malzemesi ve demirbaşı, nakil ve muhabere vasıtaları; seyir cihaz ve malzemesi ve bunlarla bir
likte kullanılacak yazı makineleri, teçhizatı, fabrikalarla atclyclcrin makine, alet ve malzeme bedel
leri ile yedek parçaları bunların yapım, onarım, bakım, muhafaza, ambalaj, tevzi, revizyon, ücret 
bedel ve masrafları, memleket haricinden temin edileceklerin ilk teslim alınacak mahalle kadar 
nakil, sigorta ücretleriyle Gümrük ve sair resimleri ve her nevi tartı ve tevzi aletleri 

Ilarb aletleri malzeme ve teçhizatının deneme ve muayenelcriyle ilgili müesseselerin malzeme, 
alet ve edevatları 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve tevzi masrafları 
Akar yakıt saklamaya yarıyan kablarm alım, onarım ve kira karşılığı 
Her çeşit akar yakıt ve va£ ve çalıştırıcı kuvvet istihsalinde kullanılacak mahrukat 
Deniz birlik ve müesseselerinde gemiler için sarf olunan bilûmum su bedelleri ile su tesisatı ya

pım vo onarım masrafları. 
Askeri inaksallarla 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 Demiryojlarına yapılacak ödemeler. 

Harita alımı ve yapımı, yaptırılması ve muha Eazasîyle ilgili her türlü masraflar. 
Memleket müdafaasına ait projelerin tanzim, tersim, teksir, tabı ve muhafazaları için gerekli 

bilûmum masraflar. 
Ilarb levazım ve teçhizatının kullanılmasına; bakım, deneme ve sairesine ait talimatname, defter, 

cetvel ve sairenin satınalma bedeli ile tabı, teksir ve tercüme masrafları. 
Tarifname ve talimatnamelerin tercüme ücret.eri 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. 
Sigorta masrafları. 
Harbiye ayniyatı muhafaza edilen depo, ambar ve cephanelikleriyle diğer ordonat ile ilgili bil

ûmum tesislerin 5 000 lirayı geçmemek üzere yapılacak onarmaları. 
Ordu donatım fabrika, atelye ve diğer iş yerlerinde çalışan işçiler dışında, yukarıki hizmetlerde 

kullanılacak muvakkat işçi gündelikleriyle bunların İş Kanununa tevfikan ödenecek prim ve taz
minatları. 

Tamir fabrikalarında zehirli işlerde çalışanlara verilmek üzere satmalınacak süt ve yoğurt mas
rafları. 

Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 
Yangın söndürme alet ve cihazları mubayaası ile bakımı. 
Hudut taşlan masrafları ve bakımı. 
C085 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 imalinde kullanılacak iptidai madde ve aletler. Teçhizatı, 
seyyar tathir malzemeleri, cihazları,* makine, alef, sabit ve seyyar soğuk hava depoları, satınalma, 
imal, muhafaza, muayene, onarma, ambalaj, tevzi, sigorta ve Gümrük Vergi ve resimleri masrafları, 
yangın söndürme alet ve cihazları mubayaa ve bakımı. 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapıl ıcak taşıma ve ambalaj masrafları. 
Lâboratuvarlar için alınacak tecrübe hayvanları bedeli ve bunların muhafaza ve bakım mas

rafları. 
Sağlık propagandası afişleri, satınalma, yaptırma, dağıtma ücret ve masrafları. 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve taz

minatları. 
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Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. 
Sağlık müesseseleri ve depolarının 1 000 liraya kadar tathir ve tamir masrafları, 

Fasıl 413 — Veteriner ecza ve malzemeleri 
Hayvan hastaneleriyle, revir ve lâboratuvarlarda hayvan tedavisinde kullanılan ilâç, malze

me, alet, edevat bedeli ile bunların bakım, muhafıza, onarma, ambalaj, tevzi ve sigorta masrafları 
ile Damga Resmi ve harçlar ve yangın söndürme alet ve cihazları alım ve onarımı. 

Taşıma masraf lan tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma masrafları. 
Askerî veteriner bulunmıyan mahallerde ödenecek vizite ücret ve masrafları 
Tecrübe ve serum hayvanları satınalma ve muhafaza masrafları 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve İş 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 

ile memleket içinde ve dışında öğrenci, erat ve hayvan nakliyesi ile bunlara refakat edecekle
rin harcırah ve masrafları, toplu halde yapılan şevklerde astsubay nakliyesi. 

Millî Müdafaa Münakalât Dairesi emrinde nakliyat işlerinde kullanılan vasıtalarla yedek par
çalarının satınalma, işletm,e (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. 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri 
Sevk muhtıraları kâğıt bedeli ve tabı masrafları ile, bunların ambalaj masrafları 
Ambalaj ve kurşun ve mühür masrafları. 

Fasıl 415 — Müze re anıtlar masrafları 
Yönetim masrafları, müzelere alınacak eski eser ve etnoğrafik malzeme bedeli ile bu eserle

rin sahnalınması için kurulacak satınalma 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 haklan, eski eser mulâjı, röprodüksiyonları yaptı
rılması, uzmanlık kitaplıklarına satınalınacak yayım bedeli, müze binası, kazı bekçi evleri, 'rö-
löve ve onarım büroları kira ve'inşaat masrafl? rı, resim çekmeye ve göstermeye mahsus alet ve 
malzeme, tören yerlerini ve anıtları onarma, kamulaştırma, 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 dışlannın tanzimi ile bakım ekiplerinde çalıştırılacak usta, amele ve bah
çıvan gündelikleri, çieeklendirme 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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Fasü 416 — Okullar masrafları ' "~"1 

Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Demirbaş (Yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç). 
Her çeşit ders lâboratuvar ve spor levazımı satmalma ve onarılması (bütçenin yatırım kısmın

da ayrı tertibi 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 giyi-m eşyasr 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 mas

rafları 
Tatbikat masrafları 
Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş, geliş yol paralan 
Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi öğretmen ve idare memurlarının yiyecek mas

rafları. 
Tatbikat masrafları. 
Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş geliş yol paraları. 
Yatılı öğrencilerin tatil devresinde memleketine gitmiyenlere okulda yemek pişirilmediği 

ahvelde 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 
İmtihan, 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 kurslan 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 



- E / İ 3 -
İDevlet Konservatuvarmda halk şarkılarını derleme masrafları, armonizasyon ve yerli kıyafet

ler oyunlarının filme alınması masrafları ile Konservatuvar uygulama gösterisinde bir yıl staj ya
pacak olan öğrenciye verilecek ek burs karşılığı ve mezun olanlara verilecek giyim eşyası bedeli 

Ticaret ve meslek okullarına alınacaklara verilecek burslar 
Meslekî teknik öğretim okullarınca 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
rinin 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 — Satmalına 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 alınan 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 re malzemesi ve klişe 

masrafları. 
Propaganda ile ilgili masraflar. 
Bilûmum yayınların şevkinin 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 
Her çeşit ilâç, malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı 
Fenni tesisat, makine, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satmalınması ve onarılması, 
Taşıma masrafları, 
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10 000 liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
İlân ücretleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azalan huzur ücretleri 
Şehir içi yol paraları, 
ölenlerin teçhiz ve tekfin masrafları 

Fasıl 457 — îç kongreler masrafları 
iştirak edeceklere verilecek harcırahlar geçici olarak istihdam olunacak steno ve daktilo üc

retleri, 
Ziyafet masrafları 
Kongrenin icabettirdiği diğer yönetim ve yayım masrafları 

Fasıl 458 — Sergi masrafları 
i ler çeşit harcırahlar ile serginin gerektirdiği bilûmum masraflar. 

Fasıl 476 — Kars masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Demirbaş (yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç) 
İler çeşit ders, lâboratuvar ve spor levazımı satınalma ve onarması (yatırıra kısmında ayrı ter

tibi olanlar hariç) 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Kira bedeli. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları. 
Bütçeleri 451 nci bölümdeki yayınla ilgili masraflar. 
Toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları. 
Seçme sınavına ait kâğıtları ineeliyceeklere 3G56 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verile

cek ücretler. 
İmtihan, tören ve diploma masrafları. 
Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı. 
5 000 liraya kadar tesisat ve onarma masrafları (mülkiyeti âmme hükmi şahıslarına 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) Tcbdilhava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş geliş yol paraları, 
D) Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi memurların yiyecek masrafları, 
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E) Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş geliş yol paralan, 
F) öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları, 
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 satmalınması; (Millî Müdafaa bu miktarlarla 
mukayyet değildir). 

Yukarıki maksatlarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masraflariyle, tersim malzemesi bedel
leri, 

îlân 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, 

satınalma, 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 satmalın
ması, taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek paçalarının alınması, ekspertiz si
gorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, 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 çizme, muşamba ve sair giyim masrafları ve İş Kanununun gerektirdiği di
ğer masraflar. 

' 4. Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, tersim, 
teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lüzumlu 
malzemenin ve topoğrafik haritaların satınalma 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 i) 
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. îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 
6. İstikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, proje, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait masraflar, müşa

vir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları. 

Fasıl 751 — Satınalınacak makine ve 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 ödonir. 

Madde 20. — Riyaset Divanı tazminatı 
Bu tazminat 756, 4178, 6481 sayılı kanunlar gereğince ödenir. 

Fasıl 203. — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11. — Meclis Bahçesi geçici hizmetliler ücreti 

înşa edilmekte olan yeni Meclis binasının bahçe amelesiyle işçilerin ücretleri de bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 211. — Fazla çalışma hakları 
Madde 20. — Matbaa memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 

Umumi Kâtibin teklifi üzerine İdare Âmirleri karariyle verilir. 

Fasıl 302 — Millî Saraylar büro masraflan 
Madde 20 — Döşeme 

Bu maddeden yapılacak sarfiyat Millî Saraylar mefruşatının döşemelerinin yenilenmesi için 
Hereke Fabrikası tarafından imal edilecek kumaşların bedeline münhasırdır. 

Fasıl 308. — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve harcırahları 
Madde 11. — Meclis memurları 

Meclis doktorunun vereceği reçete bedelleri İdare Amirliğince tasdik edilmek şartiyle bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 401. — Matbaa işletme masrafları 
İlâç ve tedavi masrafları 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 iç!n özel başvurmalara, mektup veya tel
graflara verilecek cevapların bedelleri bu tertipten ödenir. 

Madde 30. — Konut masrafları 
Aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe ve öteberi her çeşit masrafları bu ter

tipten ödenir. 
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Fasıl 404. — B. M. M. Muhafız Bölüğü masrafları 

Madde 10. — Tayınat 
Meclis hizmetlilerine günde iki defa er tayını karşılığı verilecek yemek masrafları bu tertipten 

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 

yolluk ve masrafları 
Madde 22. — Avrupa îstişari Meclis ve Komisyon toplantılarına katılacakların yollukları 
Bu gibi toplantılarla tören ve davetlere iştirak edecelk zevatı, Meclis Riyaset Divanınca tesbit 

edilen aded dâhilinde, parti grupları seçer ve listeyi Riyasete sunar. Riyaset bu suretle tesbit 
edilen listeyi Umumi Heyetin intihabına arz eder. 

Madde 23. — Parlâmentolararası Birliği Konferansına iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 
Madde 24. — Avrupa Parlâmentolar Birliği Konferansına iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 

Madde 25. — Parlâmentolararası Turizm Birliği Konferansına iştirak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

Madde 26. — NATO 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 ile NATO Grupu Bir
liği 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 
1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu; 
2. Avrupa Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu; 
3. ParlâmentoDararası Birliği Tııriam Türk Grupu; 
4. NATO Türk Grupu; 
Reisleri emrine Riyaset Divanının karariyle verilir. 

Fasıl 465. — Meclis tahkikatı umumi masrafları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümeninin gerektirdiği her çeşit masraflar bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 601. — Çeşitli yardımlar 
Tardım kabilinden her çeşit ödemeler idare Âmirleri karariyle bu tertipten yapılır. 

Fasıl 751 - Madde 12 — Satmalınacak makine, alât ve gereçler 
Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri masrafları bu maddeye mevzu 

tahsisat, sarayların dahilî elektrik tesisatının tamir ve ıslahı karşılığı olarak sarf edilir. 

Fasıl 752 — Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının tefriş ve tezyin işleri 
Mütehassıs ve sanatkârlara yapılacak her nevi ödemeler, işçi ücret ve yevmiyeleri ve diğer 

bütün masraflar komisyon kararma müsteniden bu tertipten ödenir. 



— E/18 — 

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 ©enel 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. 

Başvekâlet 

Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Madde 30 — Diğer işletme ve yönetim masrafları 

îşçi gömlek ve tulumlariyle öteberi, döşeme, aydınlatma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler. 
posta, yollama, kira, İş 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 yayınlan 
Madde 40 — İşletme ve başka her çeşit masraflar 

Her çeşit müzik yayınları telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretleri, nota, plâk v* disko-



— R/19 — 
tek satmalma, abone ve kira karşılıkları, nota, tabı ve teksir ücret ve masrafları. 

Normal mesai saatleri dışında kısa dalgadan yapılan propaganda neşriyatı esnasında stüdyo 
T« verici istasyonda vazife alacak mühendis ve teknisiyenlerin fazla mesai ücretleri. 

Temsil, konferans, söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları, ikramiye ve masrafları, temsil içil* 
lüzumlu her nevi madde ve cihazların bedelleri bu tertipten verilir. 

Her türlü alet, malzeme ve cihazların satmalma, onarma, taşıma ve kiralama masrafları, radyo 
müsabakaları masrafları, danışma kurulları âzalarının tazminat ve harcırahları, işletme ile ilgili her 
türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın, turizm ve propaganda masrafları 
Madde 30 — Foto - Filim servisi masraflan 

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 masraflan 
Propaganda ve.teşvik maksadiyle yazdırılan ve yazdırılacak her çeşit yazı, yaptırılan ve yap* 

tırılacak konuşma, konferans ve memleketimiz leh iade yayınlanacak eserlerin neşrini kolaylaştırmak 
üzere verilecek baskı ücretleri, aynı maksatla ver.lecek hediye bedelleri ile ecnebi konukların yurt 
içi, dışı harcırah ve yurt içi ikamet masrafları, umum müdürlükçe yurt içinde ve dışında açılacak 
»•rgilerin her türlü masrafları da bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları 
Radyo dinleme ücretleri, dinleme, teksir ve yazı makinelerinin mubayaa, işletme, onarma mas

rafları ile yedek malzeme bedelleri, her çeşit kâğıt ve mürekkep ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 60 — Turizm umumi masraflan 
Turizmi teşvik maksadiyle çıkarılacak kitap, broşür, dergilerin yayın, telif, tercüme, kâ£ıt. 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. 
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İstatistik Umum Müdürlüğü 

Fasıl 417 — 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 öğretim merkezi umumi masrafları 

Umumi formüldeki ve (F. A. O.) ile yapılan anlaşmanın gerektirdiği her türlü masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

Fasıl 417 — İşletme umumi masrafları 
Transmitter, 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, nakjiye, 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 enştalle, 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. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Fasıl 418 — Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 
Her çeşit taşıma masrafları ile uçakların işletme ve onarma masrafları, satmalmaeak fenni 

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, iş çantası ve ecza çantası, çadır ve benzeri her çeşit demirbaş eşya bedelleri ve tapula
ma işlemi için gerek merkezde, gerekse taşrada kayıt çıkarmak üzere istihdam olunacakların ve 
muhtar ve bilirkişilerle, amele ve geçici jaloncularm 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 tazminatlarla fotoğrafmetri usulü ile harita alm* 
ması için gerekli her çeşit filim, fotoğraf ve resim gereç ve malzemesi. 
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Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü 

Fa3il 425 — iskân 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, nakil vasıtalarının akar' yakıt ve tamir be
delleri, 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 Bayramının 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. 

r 
Fasıl 410 — Ceza ve tevkif evleri masrafları 

Madde 10 — Yiyecek masrafları 
Ilükümlü tutukların yiyecek bedelleriyle yiyesek maddelerinin pişirilmesi ve kablarm temizlen

mesi için ödenmesi lâzımgeleifı para da bu tertipten verilir. 
Vazife başında bulunan gardiyanların iaşemi de bu tertipten karşılanır. 

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 ücretli ri, ranza imalâtı, yatak ve levazımatı, berber üc
reti, hüküm infazının gerektirdiği masraflar ve k mferans 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. 
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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 satmalına, 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 yolluklarıyle seçimle 
ilgili bütün masraflar karşılığıdır. 

Millî Müdafaa Vekaleti 
Fasıl 305 — Kira bedeli 

Amerikan Askerî Yardım Heyeti Keisi 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 vo 
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 şair 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 İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tesbit edilecek 
miktarlara göre maktuan iaşe, ibate gibi zaruri masrafları da bu tertipten ödenir. Bu gibilere 
ayrıca ikamet ve seyahat yevmiyesi verilmez. Yukarda yazılı sağlık malzemeleri ve asker^ 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. 

* 
Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Madde 13 — Deniz kuvvetleri 

Madde 14 — Harita Umum Müdürlüğü 
Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalına, onarma karşılık ve her türlü masrafları ve 

işletme masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Askerî tamirhaneler ilk madde ve müstehlik malzemeler masrafları (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, yapılma deneme, inceleme mas
rafları, her çeşit malzeme ve avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında 
tefrikalara r«ril©«ek ıımarlaıaa karşılık masrafları, ilâm ücretleri 
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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 m israfları, kimya birlikleri, gaz okulu kursların
da ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim malzemesi masrafları, kimya cihaz ve silâhları, alev ci
hazları ve bunların teferruatı, yedek parçaları, mermileri, gaz temizleyici arazöz arabaları ve sair 
eğitim malzemeleri, umumi olarak gaz eğitimine ya rıyan bütün alet, ecza avadanlık, cihaz, levha ve 
benzerleri, gazdan korunma evine, gaz kurslarına, gaz okuluna, gaz kumandanlığına ait fenni 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 ustabaşılarının 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, dizbarko, 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 ve fen öğretileceklerin kayıt ve öğretim, 
staj ve tetkik, ilmî araştırma, iyileştirme masrafları, yol paraları ile harcırah mevzuatına göre 
verilmesi icabeden harcırahları, para nakil masrafları, öğretim programı gereğince zaruri ve ge
rekli bütün masraflar, Kızılay Hastabakıcı Okuıımda okutturulan askerî hastabakıcı ve hemşire
lerin okul ve bütün masrafları, Kızılaya bu te;: tipten verilir. 

Fasıl 481 — NATO'nun icabettirdiği umumi masraflar 
Güney Doğu NATO Kumandanının şahsi ikametine mahsus ve mobilyeli olarak kiralanacak 

binanın kira bedeli d* bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 702 — Gemi onarımı 
Deniz kuvvetleri tersane ve atelyelerinin, yapacakları gemi ve yüzer tesis, onarım tadil işleri ile kur

ma ve yapım için lüzumlu yedek ve tamir ve malzemesinin satmalınması, 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 onarma ve tevsii ile yenilerinin kurulması için gerekli her 
nevi malzemenin teminine lüzumlu masraflar. 

Onarım işleri ile ilgili proje ve keşiflerin hazırlanması için lüzumlu her çeşit fenni avadanlık, 
resim aleti, sair tersim malzemesi ve basılı kâğıtların tedariki, gemi onarımı işçilerine işçi tulumu 
ve kundura temini bu maksatla yapılacak ilân ücretleri. 
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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. 
Jet Pilotları için lojman inşaatı. 

Fasıl 742 — Hava meydanları ile yolları ve depolan 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 ve küçük vasıtaların yapılması yap

tırılması ve büyük tadili işleri. 

F.asıl 751 — Telsiz ve elektrik tesisleri 
Telsiz ve elektrik işleri 
Radarlar, 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 enstalasyonlarm 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 
satınalınması, taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alın
ması, ekspertiz, sigorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resini 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 iş 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 satnıalma bedelleri, bunların işletme onaıma ve koruma masrafları, merkez veya vilâyetlerde 
eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, 
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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 — Matbaa masrafları 
Bilûmum işletme masraflariyle muvakkat işçi gündelikleri, tamir, döşeme ve öteberi masraf

ları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 410 — Askerî malzemeler 
Madde 10 — Giyecekler 

Dikimevlerindeki işçilere parasız yedirilecek öğle yemekleri ile iş 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 veremiyeeeklere beslenme ve memlekete dönüşleri için yardım olmak üzere 
verilen paralar ve ecnebi memleketlerde ölen tebaanın cenaze masrafları 

Fasıl 401 — Matbaa masraf lan 
Vekâlet Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satınalma, 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-
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 ile yabancı memleketlerdeki Türk 

okullarında vazifelendirilmiş öğretmenlere yapılacak tediyeler de 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 masraflariyle kira bedeli ve benzeri masraflar bu tertipten ödenir. 
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Maliye Vekâleti 
Fasıl 219 — Makine servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara verilecek ücret 

Hazinenin aylık ve yıllık mizanlarının çıkarılması için mesai saati dışında çalıştırılmalarına 
lüzum görülecek tabilâtörcü, tasnif çi ve delgicilere ayda 50 lirayı geçmemek üzere verilecek ücret 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 401 — Matbaa 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 ödemeleı. 

Fasıl 419 — Millî mülkler muameleleri masrafları 
Madde 10 — Belirtme işleri 

Devlete ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme işlerinde ve bu 
hususta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacak bilirkişilere yapılacak ödemeler ve 
belirtmeye ilişkin sair bilcümle masraflar . 

Madde 20 — Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları 
Millî malların ve mülklerin tescili, tahmin, ilân satış ve yönetim masrafları, tahakkuk etmiş 

ve edecek hare ve resimler ve sahipsiz malların yönetimine ilişkin çeşitli masraflar. 
Memur konutlarının kapı, merdiven başlarının ve koridorlarının aydınlatma, bahçelerin sulan

ması için elektrikle çalışan motorun sarf edeceği 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. 

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, karcleks kartoteks ve sair bedelleri ile açılacak 
kurslara getirileceklerin harcırah vt yevmiyeleri ile diğer her çeşit masraflar. 



•— R/27 — 
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 satınahnması, 

bulundurulması, nakil, tasnifi ve tanzimi masrafları ile bu işlerde çalıştırılacak ilim, sanat ve hiz
met adamlarının ücret, yevmiye, harcırah ve diğer masrafları. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Madde 20 — Gelir Vergisi kursları umumi masrafları 

Kurslara katılacak ve kursları idare edecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, radyolarda 
izahlarda bulunacak memurlara verilecek ücretler, gerek halk ve gerek memurlar için açılacak 
kursların her çeşit masrafları. 

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. 

Aded 

Fasıl 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

C i n s i Kullanılacağı yer 

1 Binek 
4 Kamyon 

Madde 15 — Adliye Vekâleti 
Başmüddeiumumilik için 
Bitlis, Van, Akşehir, Alanya ceza evleri için. 

10 Otomobil 
Madde 18 — Emniyet Umum Müdürlüğü 

Trafik hizmetleri için 

Madde 19 — Jandarma Umum Kumandanlığı 
15 Jeep pikap (WÎLLYS OVERLAND) 

5 Jeep binek » » 

20 Kamyon 
30 Jeep 
32 Jeep Pikap 
10 Motosiklet 
7 Jeep 
5 Jeep Pikap 
8 Jeep Station Vagon 

112 

Madde — 22 Ziraat Vekâleti 
Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 
» » » » 
» » » » 
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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. 

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 — îlk öğretmen okulları umumi masrafları ve bu okulların mezunu öğretmenlerle 

ilgili masraflar 
416 ncı fasü uygulanır. 

Fasıl 421 — Kütüphaneler masrafları 
Madde 11 — Kütüphaneler umumi jnasraflan 
Madde 12 — Vekâlet kütüphanesi masrafları 

Madde 13 — Okul kütüphaneleri umumi masraflan 
Madde 14 — Millî Kütüphane umumi masraflan 

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 
satınalınacak eserlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin masrafları, Vekâlet dairelerinin her 
çeşit kütüphane kurma ve yönetim masrafları. 

Okul kütüphanelerine alınacak kitap, dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 
masraflar. 

Millî Kütüphaneye ait her türlü umumi masraflar. 

Fasıl 422 — Güzel Sanatlar Akademisi umumi masraflan 
Fasıl 423 — Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası umumi masraflan 

416 ncı fasıl uygulanır. 
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Fasıl 424 — İstanbul Kandilli Rasatnanesi umumi masrafları 

Yönetim masrafları fenni alet ve avadanlık sıtmalımı, kurma ve onarma masrafları, telefon 
kurma ve konuşma paraları, hayvan satınalınması 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 lûboratuvar 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
ları 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 îslâm Ansiklopedi
leri ile, tercüme yayım bürolarının malzeme ve yayım hazırlıkları, ilmî denet masrafları, öğretim 
levhaları ücretleri bu tertipten verilir. 

Madde 30 — İnceleme 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 do 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 
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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 masraf lariyle 
bunların üniversitelere ait her türlü hare, 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 satmalının ası, 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 satınalınacak eserlere ait bedeller de bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — izmir 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 ayın yardımları 

Köy okulları inşaatı, öğretmen, köy sağlık memurları evleri yapımı için gerekli her türlü yapı 
malzemesi satınalmması, bunların taşıma ve imal masrafları, bu işlerde çalıştırılacak usta ve işçi 
gündelikleri. 

Fasıl 751 — Lise ve ortaokullar için satınalınacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve 
hastane malzemeleri, döşeme demirbaş, ders aletleri masraf lan 

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 — Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 
Fasıl 774 — Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 

Fasıl 775 — Karadeniz 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 satınalma, işletme ve 
onarma masrafları, kira ve istimlâk masrafları, mahkeme hare 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. 

Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti ile harcırahları da bu tertipten ödenir, 
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Nafıa Vekâleti 

Fasıl 420 — Atatürk Anıt - Kabir parkının tesis ve bakım masrafları 
İşçi yevmiyeleri, park sahası için muktazi fidan, tohum, tabiî ve kimyevi gübre, akar yakıt 

satınalma bedelleri, telefon konuşma, aydınlatma ve ısıtma bedelleri, ilân ücretleri ve diğer öte
beri masrafları, îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 

Fasıl 476 — 4585 sayılı Kanun gereğince açılacak yapı ve kalfa kursu her türlü masrafları 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları.Birliğince açılacak meslekî kurslarda Vekâlet hesabına oku

yacak öğrencilerin masrafları karşılığı olarak Birliğe toptan yapılacak ödemeler. 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Türk Mühendis ve Mimar Birliğine yaptırılacak istikşaf, etüd, aplikasyon, proje ve iskandiller 

dolayısiyle Birliğe peşinen ve toptan ödenecek paralar. 

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 ııei fasıl aynen uygulanır. 

Fasıl 745 — 5367, 5843 ve 6213 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 satınalmması ve incelenme, muayene, düzeltme ücret 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 vasıtaların onarımı 
Meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat ve taşıtlarla telsiz ve sair cihazların, yedek par

çaların satınalmması 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 aksanım satınalmması, telsiz ve sair teçhizatla meydanlara gerekli her türlü maki-
na, teçhizat ve taşıtların satınalma bedelleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, tasama ve sigor
talama masrafları, montaj ve demontaj masraflariyle bu işleri inceleme ve düzenleme,, muayene, tes
lim alma ücret ve masrafları, 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. 
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Fasü 781 — Demiryolları yapım masrafları " 

741 nci fasü aynen uygulanır. 
Demiryolları inşaatında talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi, teçhiz T# 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 783 — 6237 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman, iskele ve ufak barınaklar ya
pım masrafları 

741 nci fasıl aynen uygulanır. 

Fasıl 784 — 5775 ve 6192 sayılı kanunlar gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
Deniz vasıtalarında çalışacak kaptan ve mürettebata verilecek yiyecek ve giyecek masrafları. 

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. 

Fasıl 792 — Yersarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım 
(Sarf şekli İcra Vekilleri Heyeti Karariyle belirtilmek üzere Kızılay Kurumuna devredilebi

lir.) 
Bu fasla mevzu paranın 300 000 lirası Çanakkale - Yenice kasabasında zelzele dolayısiyle evle

rini kaybedenlere Emlâk ve Eytam Bankası tarafından yaptırılıp borçlandırılmak suretiyle tahsis 
edilen evlerin borçlarına mahsuben ve ancak ödeme kabiliyeti olmıyanlarm hesabına ikişer bin 
lira Emlâk Bankasına ödenir. 
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iktisat ve Ticaret Vekâleti 

Fasıl 418 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan masrafları 
Mevcut ve yapılacak ticari standartlara mütaallik 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 PTT 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 satına-
lınması ve bu yerlere sevk ve tevzi masrafları (gideceklerin harcırahları hariç). 

Fasıl 756 — Sanat modelleri satın acınması ve dağıtılması masrafları 
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 satmalmması, yaptırılması, kurul
ması, ambalajı, yollanması (PTT 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 içtimai 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 masraf lan 

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 vo 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). 
ilân ücretleri. 
işçi ücretleri ile îş 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 «ayılı Kanun gereğince açılacak kursların bilûmum masrafları 

Fasıl 427 — Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumlan umumi masraflar? 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Telefon ücret ve masrafları, 
Hizmetli giyeceği. 
Hasta, Öğrenci, hizmetli ve nöbetçi memurlar yiyeceği. 
iler 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. 
işçi ücretleriyle iş 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 okuluna getirilecek köylü öğrencilere ayda 3 yüz kuruşu geçmemek üzere verilecek 

harçlıklar, 



— R/35 — 
Sigorta bedeli. 
özel kanunlarına göre köy ebelerine ve sağlık memurlarına verilecek sağlık çantaları ile, sağ

lık malzemesi satınalma karşılığı, 
Fakir hastaların yol ve ölenlerin cenaze masrafları, 
Akıl hastaları ile cüzzamlıların ve bunların muhafazasına memur edilenlerin harcırahları, 

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, 
İlân ücretleri, 
işçi 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 il« 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 kablarm 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 satınalınacak avadanlık ve tart ı 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 filâma 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 bakıra, ta
mir ve montaj masrafları, 

Atelyelerin yangına karşı korunmasında kullanılmak üzere satınalınacak 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 yevmiyeleriyîe îş Kanununun gerektir
diği her türlü masraflar, 

Bu tertibe dâhil malzemenin ilân ücretleriyle taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak 
tasıma masrafları, bu tertipten ödenir. 

Fasıl 418 —• C;iiıarük ^ismetleri masrafları 
Kimyahaneler masrafları ile dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri, kimyagerlere yaptırılacak iş 

gömleği, 
Satınalınacak örnek bedelleri, 
Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı, 
Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye İtaların» 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 .— SatiEf/.'^',* k m^Mrıs, a!eü va n&Sz-szneler 
Madde 30 — B?sis saotörleıri maMaolori 

Komple deniz motörü, deniz motörleri makin aleri ve tekkelerin alım ve iuu;l: için LLıs-iilu 
masraflar bu tertipten ödenir. 



*- R/37 — 
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 nebatlan zeytin ve çay 

umumi masrafları 
Fasıl 420 — îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık i§leri umumi masraf lan 

Fasıl 422 — Pamuk işleri umumi masraflan 
Fasıl 423 — Tohum temizleme evleri ve makina işleri umumi masrafları 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler 
îşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve bunların yol masrafları ile îş Kanunu gereğince ödenecek 

prim ve tazminatları. 
Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat alet ve makineleri akar yakıt masraflan 
Her nevi nakil masrafları. 
Motorsuz taşıtlar, iş hayvanı, yedek parçaları, malzeme, muytabiye satmalına, imal ve onarma v§ 

iaşe masrafları. 
İnceleme, 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. e î 
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 tarla, 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 
satınalınacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçaları 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 İcra Vekilleri Heyetince belirtilecek sayıda verilecek tazminat; yaralananların 
ilâç bedelleri ve yol masraflan 

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-
e«k fidan, tohum masrafları 

Her çeşit tabiî ve kimyevi gübre masrafları 
Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah masrafları 
Kauçuk bitkileri hammadde satmalma masraflan 
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, 
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Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, 
Kira bedeli, 
Harita ve kadastro masrafları, 
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, 
îlân ücretleri. 

Fasıl 424 — Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji ve serum kurumları ve 
lâboratuvarlar kurma ve yönetim işleri umumi masraf lan 

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, ıslah, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli masraflar, hastane ve dis
panserlere getirilen hasta hayvanların ameliyat, tedavi, ilâç, barındırma, yemleme ve bakım mas
rafları, 

iSeyis, çoban ve hizmetlilerle veteriner mücadele, deneme, suni tohumlama, hayvan hastane
leri ve dispanserleri, aygır depoları, suni tohumlama ve sığır 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 işle
rinde bilfiil çalıştırılan memurların iş elbiseleri, sağlık malzemesi, ayakkabı, çizme, cibinlik satm
alma, onarma, yaptırma masrafları, 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip vo 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 Sağlık 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, 



— R/39 — 
Yapağı primi ve 1703 sayılı Merinos Kanunu mucibince damızlık koyunun tedarikinden âciz 

olan köylülere parasız verilecek damızlık merinos koç ve koyunu satınalma masrafları, 
Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine 2582 sayılı Kanunun 6 ncı 

anaddesi gereğince parasız verilecek çeşitli tohumları satınalma ve nakil masrafları, 
Kira bedeli, 
Hayvan hastalıkları ile mücadelede mahallen tedariki zaruri bulunan bilûmum dezenfekdan 

maddelerin s;uınalma masrafları, 
Merinos daımzlğı satınalma, 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, 
tlân ücretleri. 

Taşıl 428 — Küçük sulama ve kurutma işleri, sulu ziraat istasyonları kimyevi gübre, toprak etüd 
ve tahlil, toprak muhafaza işleri umumi masrafları 

Amme menfaatini ilgilendiren küçük sulama tesislerinin ikmal, ıslah ve tevsii ile yeniden ku
rulacak küçük su işlerinin etüd, proje ve inşaatı masrafları, 

Âmme menfaatini ilgilendiren küçük bataklıkların kurutulması için gerekli etüd, proje ve inşaat 
üsleri masrafları, 

Sulu ziraat bilgi ve tekniğinin müstahsıla öğretilmesi ve gösterilmesi maksadiyle köylerde, çift
l i tarlalarında kurulacak sulama demostrasyonlarma ait her türlü masraflar, 

Sulu ziraat deneme istasyonlarının işletme, idare ve her türlü umumi masrafları, 
Köylerde ve çiftçi tarlalarında yapılacak kimyevi gübre demostrasyon denemeleri ve teşmili 

işleri için satmalmacak her türlü kimyevi gübreler ve diğer umumi masraflar, 
Sulama tatbikat grupları, toprak etüd ve haritalama eksperleri, arazi ıslah ekiplerinin arazi 

faaliyetlerinde lüzum olacak her türlü tersim malzemesi, haritalar, toprak etüd aletleri, portatif 
-çadır, karyola, termos, gazoeağı, lâmba, iş elbisesi, ayakkabı, çizme, sağlık malzemesi gibi her 
türlü ihtiyaçların temini masrafları, 

Toprak tahlil lâboratuvarları için lüzumlu malzeme, kimyevi tahlil maddeleri, lâboratuvarda 
-çalışan memur ve müstahdemlerin lâboratuvar gömlek ihtiyaçları masrafları, 

îşçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunların tş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminat
ları, 

Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
Hizmetle ilgili yayın masrafları, 
tlân ücretleri, 
Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterleri, 
Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat makineleri akar yakıt masrafları, 
Her nevi nakil masrafları, 
Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, 
Kira bedeli, 
Harita ve kadastro masrafları, 
Sigorta, vergi ve resimler. 
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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 yolda geçecek müddete ait yevmiye, kurs yevmileri,, 
Enstitüye istanbul dışından tâyin edilecek Türk personelin harcırahları, 
Ecnebi mütehassıslara ödenecek gündelikler ile bunların memleket içi seyahat masrafları, 
Diploma töreni masrafları, 
İlân ücretleri, 
Enstitünün hususiyetinin gerektirdiği ve mahallî para ile ödenmesi mümkün diğer masraflar,. 

« • mm^ »« 



1955 
Yılı Bütçe Kanununun altıncı maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 
(E) cetveline giren masraf tertiplerinden idare ©dilen hizmetliler için 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 



BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

Geçici hizmetliler üe 
reti 
Meclis Bahçesi geçici 
hizmetliler ücreti 
Millî Saraylar geçici 
hizmetliler ücreti 
Yeni Meclis binası ge
çici hizmetliler ücreti 

Görevin cinsi 

Başmühendis 
Isıtma mühendisi 
Kazan şefi 
Isıtma mühendisi yardımcısı 

Aded 

1 
1 
1 
1 

Kullanıldığı 
Ay 

12 
12 
12 
12 

Aylı 

875 
85ü 
500 
500 

Klima santralcisi 

Kaynakçı 
Hesap uzmanı 
Hademe 
Dosya memuru 
Evrak müvezzii 
Arşiv memuru 
Sürveyan 
Sürveyan 
Makinist 
Umumi temizlik işçisi 
Gece bekçisi 
Amele 

» 
» 

» 
Tamirat kontrol memuru 

Betoncu, çirıici, dülger 
Demirci tekneci, camcı 
Taşçı, duvarcı, Sıvacı 
Boyacı, badanacı 
Ehil amele 
Amele 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
•> 
1 
1 
2 
2 
(i 
I 
4 
1 
1 
1 

Aded 

12 500 

12 
4 

12 
12 
4 

12 
12 

o 

12 
12 
12 
S 

12 
12 
4 

12 
12 

Ay 

4 
1 
2 
') 
.1. 
4 

400 
875 
I 50 

300 
250 
250 
800 
800 
300 
125 
i5o 

125 
200 
125 
125 
50 

200 
Yevmiyesi 

Lira K. 

20 00 
20 00 
20 00 
15 00 
8 50 
6 50 
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RİYASETİ CUMHUR 

Bütçe yılı 
Fasıl 
Madde 
Nev'i 

1955 
203 

Geçici hizmetliler 
ücreti 

Unvan 

Aşçıbaşı 
Metrdotel 

Aded Müddet 

1 11 ay 
1 11 ay 

Ayhk 
ücret 

L. K. 

875 00 
875 00 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 

Divanı Muhasebat Meslek Kursunun 1955 yılı içinde tatbik olunan E cetveli kadrosu 

Fasıl : 203 
Madde : — 
Bütçe yılı : 1955 

Unvan 

Meslek kursu 
meni 
Meslek kursu 
memuru 

öğret-

idare 

Aded 

7 

1 

Müddet 

12 ay 

12 ay 

Beherinin 
aylık üc

reti 
1.. K. 

250 00 

125 .00 
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BAŞVEKALET 

Başvekâlet Arşiv Umum Müdürlüğü Arşiv Ayırma Kurulunun 1955 yılı kadroları 

P. M. 

203 

Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 

Geçici hizmetliler ücreti Eski metinler 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ayırıcı 
Mücellit 

> yardı 
Temizleyici 

uzmanı 
telhisçis: 

» 
» 
:» 
» 

rmcısı 

giren 

(1) 
i (2) 

Beheri 
Hizmet 
müddeti 

Aded Lira K. Ay 

müteferrik hizmetliler 

2 
1 
4 
4 
4 
9 
8 
1 
1 
5 

300 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
175 
130 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K, 

BASIN - YAYIN VE TURlEM UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

6123 sayılı Kanuna müsteniden yeniden kurulacak üç radyo istasyonunun inşası müddetince çalıştı
rılacak geçici hizmetlilerin 1955 yılı kadrosu 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesini tâbi geçici hizmetliUr 

203 i Geçici hizmetliler ücreti 

• 

Teknisiyen 

Tercüman 
lizce) 
Tercüman 
lizce) 
üesinatör 
Şef memur 
Memur 

> 
> 

(Fransızca 

(Almanca • 

- fngi-

• tngi-

10 
3 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

875 
750 

625 

625 
550 
400 
350 
300 
250 

12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

(1) Ferman, irade, mâruzât, mühimme, telhis, defter ve kayıtlarım okuyup anlatmakta ve tarih, 
tura, mühür ve imzaları ve rumuzları tahlilde mümaresesi olanlar. 

(2) Hulâsa fişİti rini '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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ÎSTATÎSTÎK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

P. M. Tahsisatın nev'i 

476 20 

Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

(Barem dâhili kadrolar) 

Orta - Doğu ve Akdeniz Müdür 
memleketleri zirai İsta- Genel sekreter 
tistikler öğretim mer- öğretmen 
kezi genel giderleri » 

(Barem Kanununun 19 ncu maddesine 

Tercüman 

Memur 
îşçi 
Müvezzi 

Genel yekûn 

1 
1 
1 
2 
2 

625 
550 
300 
300 
300 

tâbi kadrolar) 

2 
2 
1 
5 

10 
1 

28 

750 
625 
475 
300 
200 
200 

5 
5 
2 
3 
4 

4 
4 
4 
4 
1 
4 

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. 1955 ten 29 .II. 1956 tarihine kadar kadroları 

Tapu ve Kadastro Okulu, Tapulama Kursu Yönetim ve Öğretim kadroları 

(Barem Kanununa bağlı kadrolar) 

MERKEZ 

203 11 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

Kurs müdürü 
Kurs mutemet ve kâtibi 
İdare memuru 
öğretmen 
öğretmen 

1 
1 
1 

17 
32 

250 
200 
150 
250 
250 

12 
12 
12 
11 
12 

3 000 
2 400 
1 800 

46 750 
96 000 

149 950 
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Hizmet 

Beheri müddeti Tutan 
F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nevi Aded Lira K. Ay Lira K 

Daktilo 
Bahçivan 
(rece bekçisi 
Bakıcı 
Başhademe 
Hademe 
<Teoe beikçisi 
Çamaşırcı 
Başarşiv ayırıcısı 
Arşiv ayırıcısı 

» » 
•» » 

» » 
•» » 
» » 

Defterci 
Daktilo 
Takipçi 
Başciltçi 
Ciltçi 

» 
» 
• » 

» 
Hademe 
Başpilot 
Rasıt 
Başmakinisl. 
Makinist 

1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
2 
5 
5 

12 
10 
10 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 

.125 
150 
.125 
125 
100 

75 
75 
75 

400 
300 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
150 
150 
350 
250 
225 
200 
150 
125 
100 
625 
550 
400 
350 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 500 
1 800 
1 500 
1 500 
1 200 
8 100 
1 800 
1 800 
4 800 
7 200 

13 500 
12 000 
25 200 
18 000 
15 000 
7 200 
1 800 
t 800 
4 200 
3 000 
2 700 
2 400 
1 800 
1 500 
6 000 
7 500 
6 600 
4 800 
4 200 

170 400 

Tapulama Kursu Yönetim ve öğretim Kurulu ile tapu kayıtlarının çıkarılması işlerinde vilâyetlerde 
çalıştırılacakların 1. III. 1955 ten 29 .II. 1956 iarihine kadar kadroları 

Vilâyetler iapulama kursu yönetim ve öğretim kadroları 

(Barem Kanununa bağlı kadrolar) 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Kurs müdürü 1 250 12 3 000 
metliler ücreti Kurs mutemet ve kâtibi 1 200 12 2 400 

Öğretmen 12 250 12 36 000 

41 400 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Arşiv ayırıcısı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Ciltçi . 
Kapıcı 
Defterci 
Hademe 

» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 

Aded 

1 
2 
4 
2 

15 
40 
60 
45 
1 
1 

20 
6 

Beheri 
Lira K. 

300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
225 
125 
100 
100 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

,12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K 

3 600 
6 000 

10 800 
4 800 

31 500 
72 000 
90 000 
54 000 
7 500 
1 500 

24 000 
7 200 

308 100 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğü 1955 (E) cetveli 

(Toprak ve İskân Kursu) 

203 Merkez geçici hizmetli- Kurs öğretmeni 12 175 12 25 200 
ler ücreti 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 

1955 yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren masraf 
tertiplerinden idare edilen hizmetliler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadroları 

gösterir cetvel 

203 11 Kara Kuvvetleri geçici llarb Tarihi Dairesi için ta-
hizmetliler ücreti rih yazar uzmajı 

FTarb Tarihi Dairesi için ta
rih yazar uzman 
Marb Tarihi Dairesi için ta
rih yazar uzman 

1 

3 

2 

875 

750 

550 

12 

12 

12 

10 500 

27 000 

13 200 
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Hizmet 

Beheri müddeti Tutarı 
P. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

Harb Tarihi Dairesi için ta
rih yazar uzman 4 400 12 19 200 

10 69 900 

Millî Müdafaa Vekâleti Ma
liye ve Bütçe Dairesi için ak
reditif tasfiye memuru 1 400 12 4 800 
Erkânıharbiyei Umumiye 
NATO Bürosu için tercüman 10 750 12 90 000 
Millî Müdafaa Vekâleti İs
tanbul Temsil Bürosu için 
halikla münasebetler sivil me
muru 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için teknisiyen 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi içim teknisiyen 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için teknisiyen 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için teknisiyen 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için teknisiyen 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için teknisiyen 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için teknisiyen 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için tercüman 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için tercüman 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için tercüman 
Kara Kuvvetleri İstihkâm 
Dairesi için tercüman 

1 

26 

3 

2 

10 

18 

15 

11 

2 

3 

3 

3 

118 
1 " 8 

300 

875 

625 

550 

400 

350 

300 

250 

750 

625 

550 

500 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

3 600 

273 000 

22 500 

13 200 

48 000 

75 600 

54 000 

33 000 

18 000 

22 500 

19 800 

18 000 

765 900 

Kara Kuvvetleri Ordonat. Da
iresi ve diğer teşkilleri için 
teknisiyen 1 875 12 10 500 
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M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Kara Kuvvetleri Ordonat. Da
iresi ve diğer teşkilleri için 
teknisiyen 
Kara Kuvvetleri Ordonat. Da
iresi ve diğer teşkilleri için 
teknisiyen 
Kara Kuvvetleri Ordonat. Da
iresi ve diğer teşkilleri için 
teknisiyen 
Kara Kuvvetleri Ordonat. Da
iresi ve diğer teşkilleri için 
mütercim daktilo 

Hizmel 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

3 750 

1 625 

550 

4 625 

12 27 000 

12 7 500 

12 26 400 

12 30 000 

131 867 300 

Kore Türk Silâhlı Kuvvetleri 
için imam 
Millî Müdafaa Vekâleti Ma
liye ve Bütçe Dairesi için ter
cüman 

Yekûn 

12 Hava Kuvvetleri geçi- înşaat teiknisiyeni 
ci hizmetliler ücreti » 

» 
» 
•» 
•» 

» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

2 

1 

134 

t> 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
4 
1 

500 

750 

875 
750 
625 
500 
450 
400 
350 
300 
875 
750 
500 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 

12 000 

9 000 

888 300 

63 000 
9 000 
15 000 
6 000 
5 400 
28 800 
4 200 
7 200 
26 250 
30 000 
5 000 

Yekûn 28 199 850 

13 Deniz Kuvvetleri ge
çici hizmetliler ücreti 

Yüksek mühendis - Yüksek 
mimar 
Mühendis tekniker 

3 
2 
3 
1 
1. 

875 
500 
400 
350 
350 

12 
12 
12 
12 
11 

31 500 
12 000 
14 400 
4 200 
2 850 
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M. Tahsisatın nev'i 

14 Harita Umum Müdür
lüğü geçici hizmetliler 
ücreti 

11 Kara Kuvvetleri ecnebi 
uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 

Memuriyetin nev'i 

Sıhhiye teknisiyeni 
» » 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Yekûn 

Jeodezi öğretmeni 
Fotometri öğretmeni 
Muvazene öğretmeni 
Astromi ve matematik öğret
meni 
Topografya ve plân öğretmen i 
Kartograf ya öğretmeni 
Jeomorfoloj i öğretmeni 
Hesapçı 
Rasatçı 

Yekûn 

Süvari Okulu binicilik uzmanı 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 
Amerikan x\skerî Yardım Ku
rulu hizmetlerimde tercüman 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu hizmetlerinde tercüman 

2 
1 

13 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
11 
3 

21 

1 

1.0 

1 

10 

3 

5 

19 

30 

17 

5 

500 
400 

150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
400 
550 

1800 

850 

800 

750 

700 

651 

625 

574 

499 

422 

10 
10 

7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
12 
.12 

12 

12 

12 

12 

.12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 000 
4 000 

79 950 

1 050 
1 050 
1 050 

1 050 
1 050 
1 050 
1 050 
52 800 
19 800 

79 950 

21 600 

102 000 

9 600 

90 000 

25 200 

39 060 

142 500 

206 640 

101 796 

25 320 

Yekûn 101 763 716 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

204 12 Hava Kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

Memuriyetin nev 1 

Tercüman 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira Kİ 

650 12 23 400 

204 13 Deniz Kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

Hidrografi uzmanı 
Seyir uzmanı 
Makine uzmanı 
D. S. 1. uzmanı 
D. S. A. uzmanı 
Radar uzmanı 
Topçu uzmanı 
Dil uzmanı 
Tercüman (Elektrik 

» 
» 

teknik) 

Yekun 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 

20 

2 677 
2 568 
2 259 
2 259 

958 
2 259 
1597 
1597 

875 
750 
650 

41 
41 
40 
40 
60 
40 
65 
65 

12 
. 12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

32 128 92 
30 820 92 
27 112 80 
27 112 80 
11 503 20 
27 112 80 
19 171 80 
95 859 
10 500 

9 000 
46 800 

337 222 24 

204 14 Harita Umum Müdür
lüğü ecnebi uzman ve 
hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin üc
retleri 

-Jeofizik uzmanı 1 2 000 12 000 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

1955 yık Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertip
lerden idare edilen hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Kaymakamlık kursu 
203 Merkez geçici hizmetli- Müdür 

ler ücreti » yardımcısı 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Konferans (*) 

1 
1 
1 
1 
1 

400 

400 
300 
225 
150 
150 

15 

12 
12 
12 
12 
12 

4 800 
3 600 
2 700 
1 800 
1 800 
6 000 

(*) Bir ki§inin vereceği konferans »aym haftada dördü geçemm. 

20 700 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Meslek kursu 

Müdür 
> yardımcısı 

öğretmen 
Kâtip 
Teksir memuru 
Hademe 
Konferans (#) 

Vekâlet Muhasebe Dairesi 

Memur 
> 

* 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

100 

1 
2 

400 
300 
100 
200 
175 
75 

5 

250 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 
7 

4 800 
3 600 
9 600 
2 400 
2 100 

900 
500 

23 900 

1 750 
2 800 

4 550 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1955 yıh Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertip
lerden idare edilen hizmetler için îcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Yüksek uzmanlık kursu 

203 12 Vilâyetler geçici 
metliler ücreti 

hiz- Öğretmen 

Konferans 

2 
5 

134 

150 
100 

10 

2 
2 

600 
1 000 
1 340 

2 940 

Çeşitli meslekî kurstan 

öğretmen 3 
9 
3 

100 
100 
100 

3 
.1 
5 

900 
900 

1 500 

(*) Bir ki§inin vereceği konferans sayısı haftada dördü geçemem, 
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Memuriyetin nev'i 

Jlızmst 
Beheri müddeti futan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Konferans 702 3 510 

6 810 

Not: öğretmen ve konferansçılara haftada dört saati geçmemek üzere 3888 sayılı Kanun gereğin
ce ücret verilecektir. 

MALÎYE VEKÂLETİ 

Krarname No. 4/4698 *~; 

Ücretleri, Maliye Vekâleti 1955 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü (geçici hizmetliler 
ücreti) faslının 11 nci (merkez geçici hizmetliler ücreti) ve 12 nci (Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti) maddelerine konulan tahsisattan verilmek üzere, mezkûr vekâlet emrinde çalıştırılacaklara 
ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1. I I I . 1955 - 29 . I I . 1956 tarihileri arasında muteber olmak 
üzere tasdiki; Maliye Vekâletinin 19 . I I I . 1955 tarihli ve 111111/1 - 3891 sayılı yazısı üzerine, 6507 
sayılı Kanunun 6 nçı maddesine göre icra Vekilleri Heyetince 30. I I I . 1955 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

Memuriyetin nev'i 

Arşiv başuzmanı 
1 nci sınıf uzman 
2 nci sınıf uzman 
Arşiv şefi 
Fiş memuru 

* * 
» * 
» » 

Arşiv memuru 
» » 

Başteknisiyen 
Teknisiyen 

Aded 

2 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
3 
2 
3 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

625 
550 
400 
350 
350 
300 
250 
200 
250 
200 
400 
300 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K, 

15 000 
26 400 
14 400 
8 400 

12 600 
14 400 
12 000 
7 200 
6 000 
7 200 
4 800 
3 600 

132 000 
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Kararname No. 4/5540 

Ücretleri, Maliye Vekâleti 1955 yılı bütçesinin (E) cetveline dâhil 203 neü (Geçici hizmetliler 
ücreti) faslının 11 nci (Merkez geçici hizmetliler ücreti) 'maddesine konııDan tahsisattan verilmek 
üzere mezkûr veikâleit cimrinde çalıştırılacaklara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1. V I . 1955 -
29 . I I . 1956 tarihleri arasında 'muteber olmak üzere, Maliye Vekâletinin 4 . VII . 1955 tarihli ve 
111111-1/8761 sayılı yazısı üzerine. 6507 sayılı Kanunnn 6 ncı maddesine göre, icra Vekilleri He
yetince 19 . VII .1955 tarihinde 'kamulaştırılmıştır. 

P. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Fiş memura 
ler ücreti Sayıcı 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

250 
150 

8 4 000 
1 800 

5 800 

İ03 12 Vilâyetler geçici hiz
metliler ücreti 

Memur yardımcısı 
» » 
» » 
» » 

7 
8 
9 
76 

250 
200 
175 
150 

12 
12 
12 
12 

21 000 
19 200 
18 900 
136 800 

MAARİF VEKÂLETİ 

195 900 

(E) cetveline istinaden İcra Vekilleri Heyetinden alman kadrolar 

Yaytm iğleri 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Tashihçi 
ler ücreti » (Aynı zamanda dak

tilograf) 
Tasnif çj 

» (Aynı zamanda, da'k-
tiliograf) 
Daktilograf ve dağıtıcı 

» » 
» (Yabancı dil bilir) 

1 250 12 3 000 

1 250 
1 175 

1 175 
1 150 
I 150 
1 350 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

3 000 
2 100 

2 100 
1 800 
1 800 
4 200 

Türk Ansiklopedisi Bürosunda ıjalışhnlacakkıı 

idare 'memuru 
Kartograf 
Pis memuru 

1 
1 
1 

225 
300 
200 

12 
12 
12 

2 700 
3 600 
2 400 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev 'i 

Tasnif memuru 
Karşılaştı rıcı 
Daktilograf 
Dağıtıcı 
Fotoğrafçı 
Odacı 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

200 
250 
175 
125 
100 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 400 
3 000 
4 200 
1 500 
1 200 
1 200 

Köy okullan ve ilk öğretmen okulları inşaat işlerinde çalıştırılacaklar 

Başteknisiyen 
Mimar 

1 625 
475 

12 
12 

7 500 
5 700 

53 400 

İmam - Hatip okullan kursu 

203 12 Vilâyet geçici hizmet- Öğretmen 
Jiler ücreti » 

» 
Hade'me 

1 
fi 
31 
5 

400 
200 
150 
100 

12 
12 
12 
12 

4 800 
14 40O 
55 800 
6 000 

Umumi kütüpanelerde tasnif işlerinde çalıştırılacaklar 

Tasnif memuru 
» » 
» » 

Yazıcı ve daktilo 
» » 
» » 
» » 

Mütehassıs ciltei 
» » 

Temizleyici 
» 

H 
6 
2 
4 
5 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

250 
200 
200 
175 
150 
125 
125 
175 
200 
100 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

24 000 
• 14 400 

4 800 
8 400 
9 000 
4 500 
6 000 
2 100 
4 800 
1 200 
3 600 

islâm- Ansiklopedisi Bürosu memur ve hizmetlileri 

Fiş memuru 
» » 

Tashihçi 
Odacı 

1 
4 
2 
•) 

225 
200 
200 
125 

12 
12 
12 
12 

ı 2 700 
9 600 
4 800 
3 000 

Köy okullan yapı işlerinde çalıştırılacak hizmetliler 

Yapı ve tesis teknisiyeni 
Makinist 

250 
225 

12 
12 

3 000 
2 700 
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Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira ] 

Y itiştirme yurtlannda çahşjhnlacaklar 

Şoför 
Bekçi 
Doktor 
Hastabakıcı 

Meslekî ve teknik kurstan 

öğretmen (Usta) 
» 
» 
» 
* 

Kurs ustası 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 

Şoför 

» 
» 
* 
* 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

(•raz» Eğitim Enstitüsü 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» » 
» 

» » 

2 
4 
6 
4 

5 
20 
20 
20 
26 
30 
1 
2 
3 
2 
1 
7 

10 

1 
1 
a 

200 
150 
200 
125 

400 
350 
300 
225 
175 
100 
875 
750 
750 
625 
625 
350 
300 

350 
300 
200 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 

12 
12 
12 

Yekûn 

4 800 
7 200 

14 400 
6 000 

24 000 
84 000 
72 000 
54 000 
54 000 
36 000 
10 500 
18 000 
22 500 
15 000 
6 250 

29 400 
36 000 

4 200 
3 600 
7 200 

699 250 
.T";~ ~ '' i : 

Gazi Eğitim Enstitüsü 
Ecnebi uzman, öğret- Öğretmen 
men v© hizmetlilerle » 
bunlara yardımcı p@r- » 
•önelin ücretleri » 

4 1500 
2 1000 

800 
700 
250 
200 

İstanbul Yüksek öğr&tmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

Öğretmen 1 200 
» 1 1000 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

72 000 
24 000 
9 600 
8 400 
3 000 
2 400 

2 400 
12 000 
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M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Flârmonik Orkestrası 

Uzman 4 
9 
1 
1 
1 

1566 
1280 
200 
100 

2 000 

12 
12 
12 
12 
12 

75 168 
138 240 
2 400 
1 200 
24 000 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Uzman 
» 
» 
» 

Meslekî ve teknik okullar* 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
1. 
3 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

1566 
700 
567 
100 

3 000 
2 500 
2 000 
2 000 
1800 
1500 
1500 
1500 
1500 
1200 
1200 
1200 
1000 
750 
625 
575 
400 

6 
12 
12 
12 

3 
6 
12 
' 5 
4 
10 
9 
7 
5 
12 
6 
5 
12 
12 
12 
12 
12 

9 396 
S 400 
6 804 
1 200 

9 000 
15 000 
24 000 
30 000 
7 200 
45 000 
67 500 
10 500 
22 500 
14 400 
14 400 
6 000 
12 000 
9 000 
7 500 
6 900 
4 800 

Orta öğretime bağlı okullarda çalıştırılacaklar 

öğretmen 1 
3 
4 
2 
8 
1 
12 
5 
2 
1 

1500 
1250 
1000 
800 
700 
650 
600 
500 
200 
150 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

18 000 
45 000 
48 000 
19 200 
67 200 
7 800 
86 400 
30 000 
4 800 
1 800 
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P. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

öğretmen 

Millî Kütüphane 

Uzman 

Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu 

Uzman 

Eski eserler ve müzeler 

Uzman 

Beheri 
M e d Lira K 

5 1500 
5 1250 

10 1000 
6 750 
1 300 

1 370 
1 370 

Yurdu 

1 550 

1 1200 

Hizmet 
müddeti 

. Ay 

6 
6 
6 
6 
6 

12 
12 

12 

5 

Yekûn 1 

Tutarı 
Lira K. 

45 000 
37 500 
60 000 
27 000 

1 800 

4 440 
4 440 

6 600 

6 000 

. 227 288 

NAFIA VEKÂLETİ 

11 .IV. 1955 tarih ve 4/4855 sayılı Kararname 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 1955 yılı (E) cetveli kadroları 

203 11 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

MERKEZ 

Teknisiyen 

> 
Kartograf 
İngilizce bilir tercüman ve
ya steno daktilo 
Dosya ve kayıt şefi 
Dosya ve tasnif şefi 
Dosya ve tasnif memuru 

» » » 
Dosya ve kayıt memuru 

» » » 
Depo ımemuru 

3 875 
9 750 
1 625 
1 400 

475 
400 
350 
300 
150 
225 
175 
225 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

31 500 
81 000 
7 500 
4 800 

5 700 
9 600 
4 200 
18 000 
1 800 
10 800 
4 200 
2 700 



F. M. Tahsisatın nev'i 
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Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira 

Arşiv memuru 
Mavici 
Pansumancı 
Dosya ve kayıt şefi 
Dosya ve kayıt memuru 
Gönderme memuru 
Şoför 

/ 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

41 

200 
200 
175 
250 
225 
150 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 400 
4 800 
2 100 
3 000 
5 400 
1 800 
7 200 

208 500 

Yapı ve tmar îsleri Reisliği 1955 yılı (E) cetveli kadroları 

MERKEZ 

leri ücreti 
Başteknisiyen 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fennî 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tesisatçı 
» 
» 
» 
» ( 

» 
» 
» 

Organizatör (*) 
Kartog 
Dosya 

» 
» 
» 
» 

Dosya 
> 
» 

Arşiv 
Teksir 

;raf 
ve tasnif 

» 
» 
» 
» 

ve tasnif 
x> 
» 

memuru 
memuru 

•) 

memuru 
» 
» 
» 
» 

(#) 
O 

memuru (*) 
» 
» 

1 
8 
6 

11 
4 
4 
1 
2 
2 
5 
3 
*> o 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
o 
1 
1 
2 
1 
1 
t 

875 
875 
750 
625 
550 
475 
350 
300 
750 
550 
400 
350 
400 
300 
250 
225 
550 
375 
350 
325 
350 
300 
250 
300 
225 
200 
300 
225 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
1° 
12 
12 
10 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 

10 500 
84 000 
54 000 
82 500 
26 400 
22 800 
4 200 
7 200 

18 000 
33 000 
14 400 
12 600 
4 000 
7 200 
3 000 
2 700 
5 500 
4 500 
4 200 
3 250 
7 000 

10 800 
3 000 
3 000 
5 400 
2 400 
3 600 
2 700 

(*) 1. V. 1.955 tarihinden itibaren muteberdir. 
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P. M. Tahsisatın neV'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Kayıt ve tasnif memuru 
Tercüman (*) 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daiktilo 

» (•) 
» 
> 
» 

Ambar memuru (*) ' 
Depo memuru 
Sürveyyan 

» (•) 
» 
» 
> 
» 
» 

Tesisalt -sürveyya m 
Puvantör 
Şoför 
Makinist ve şoför (*) 

» » (•) 
Bekçi 
Elektrikçi (*) 
Marangoz (*) 
Kaloriferci (*) 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
.1 
1. 
1 
2 
3 
3 

11 
4 
3 
1 
1 
2 
4 
2 

15 
1 
1 
1 

175 
475 
350 
250 
250 
200 
175 
150 
250 
200 
300 
350 
250 
225 
200 
175 
150 
200 
225 
250 
300 
250 
150 
350 
300 
150 

12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
12 
10 
10 
10 

2 100 
4 750 
4 200 
6 000 
2 500 
2 400 
2 100 
1 800 
2 500 
2 400 
3 600 
7 000 
9 000 
8 100 

26 400 
8 400 
5 400 
2 400 
2 700 
6 000 

12 000 
5 000 

27 000 
3 500 
3 000 
1 500 

603 600 

Hava Meydanları İnşaatı Müdürlüğü 1955 yık (E) cetveli kadroları 

MERKEZ 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Baş'teiknMyen 
leri ücreti Teknisiyen 

> 
Dosya ve kayıt şefi 
Ambar şefi 
Dosya ve evrak kayıt memuru 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

875 
750 
550 
350 
300 
250 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
18 000 
6 600 
4 200 
7 200 
3 000 

49 500 

(*) X . V. 1955 tarihinden itibaren muteberdir. 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin ner'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Demiryollar ve lAmanlar İnşaat Beidiği 1955 y%h (E) cetveli kadroton 

VİLÂYETLER 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri ücreti 

Hekim 
Teknisiyen 
Teknisiyen 

Dosya ve kayıt memuru 
» » » 
» » » 

Malzeme depo memuru 
Arşiv ve ayniyat memuru 

» » » 
Teslim alma memuru 
Dosya oııeımuru 
Yollama memuru 
Santralci 

Sürveyyan 
» 

Şoför 

Muhafız 

2 
5 
8 
5 
4 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
9 
50 
3 
2 
10 
11 

133 

400 
875 
750 
625 
550 
400 
225 
200 
150 
250 
300 
250 
200 
250 
175 
225 
200 
150 
225 
200 
.300 
250 
200 
150 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

' 12 
12 
12 

9 600 
52 500 
72 000 
37 500 
26 400 
4 800 
2 700 
2 400 
1 800 
3 000 
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 

471 6Ö0 

Yapt ve İmar İşleri Reisliği 1955 yık (E) cetveli kadroları 

VİLÂYETLER * * 

203 12 Taşra geçici hizmetli- 3 Y. Müh. veya Y. Mimar 
leri ücreti (Int. Mv.) 1 750 

2 Y. Müh. veya Y. Mimar 
(îht. Mv.) (*) 1 875 

Hizmetliler 

BagtefkniBiyen 3 87i 

12 

10 

12 

9 000 

8 750 

31 500 

(*) Bu fyafirolartn işe başlama ve bitme günleri serbesttir. 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Teknisiyen 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Fennî tesisatçı 
> 
•» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 

Daktilo ( 
» 
» 
» 

Dosya ve 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

:*) 

! tasnif memuru 
Kayıt memuru 

» 
» 

Dosya ve 

» (*) 
» 
tasnif memuru 

Tesisat ısürveyyam 
Sürveyyan (*) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şoför 

(*) 

(#) 

» (•) 
Makinist 
Bekçi 

ve şoför (*) 

13 
11 
16 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
.1. 

• ı 
2 
6 
2 
11 

13 
2 
9 
21 
24 
6 
1 
3 
1 
1 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
200 
250 
250 
225 
200 
175 
200 
250 
250 
225 
225 
225 
350 
300 
300 
250 
300 
225 
200 
175 
150 
200 
250 
300 
150 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
12 

117 000 
82 500 
105 600 
34 200 
14 400 
8 400 
7 200 
3 000 
18 000 
7 500 
6 600 
11 400 
14 400 
8 400 
7 200 
2 400 
3 000 
2 500 
5 400 
4 800 
6 300 
7 200 
3 000 
2 500 
2 700 
5 400 
16 200 
7 000 
39 600 
9 000 
39 000 
6 000 
24 300 
50 400 
50 400 
10 800 
2 400 
7 500 
3 000 
1 800 

807 650 

f*) Bu kad,rolar%% işe baskıma, ve bitme günleri serbesttir. 
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Hizmet 

Beheri müddeti Tutarı 
F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

Hava meydanları inşaatı 1955 yılı (E) cetveli kadroları 

VİLÂYETLER 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Teknisiyen 
metlileri ücreti Ambar memuru 

3 
1 

4 
1 , , . , • 

750 
200 

12 
12 

27 000 
2 400 

29 400 
••• 

4585 sayılı Kanun gereğince açılacak yapı kalfa kursları müdür, , öğretmen ve hizmetlilerin (E) 
cetveli kadrosudur. 

VİLÂYETLER 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Kurs müdürü 
metlileri ücreti Öğretmen 

İdare raeimuru 
Daktilo 
Odacı 

8 
24 
8 
8 
8 

56 

200 
150 
100 
80 
75 

4 
4 
4 
4 
4 

6 400 
14 400 
3 200 
2 560 
2 400 

28 960 

Ecnebi uzmanlar 1955 yılı (E) cetveli kadrosudur. 

Dcmiryollar ve Limanlar înşaati Reisliği 

204 Ecnebi uzman ve hiz- Uzman mühendis 1 1300 12 15 600 
metlilerle bunlara yar- Yabancı uzman (Mühendis) 2 1750 12 42 000 
dımcı personelin ücret
leri 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Yabancı uzman . 3 2 500 12 90 000 
» » . 3 2 000 12 72 000 
» » 5 1700 12 102 000 

14 321 600 
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SIHHAT VE İÇTÎMAÎ MUAVENET VEKALETÎ 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

1. III, 1955 tarihinden 29.77.1956 iarihine kadar 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

Sağlık işleri 

Tercüman 
Tercüman veya sekreter 
üaiktilo 

! 
5 
4 

y —— 

650 
600 
250 

12 
12 
12 

7 800 
36 000 
12 000 

Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumlan 

Anestezit 
Yabancı uzman 
Şef makinist ve aletler tamir 
uzmanı 
Yabancı uzman 
Sıhhi ve tıbbi malzeme tamir 
uzmanı 
Sıhhi mimar 
Memur 

8%tma savaşı 

Tercüman 

1 
1 

1 
5 

1 
2 
2 

1 

2 000 
1000 

1000 
400 

2 500 
750 
250 

750 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 

12 

24 000 
12 000 

12 000 
24 000 

30 000 
18 000 
6 000 

9 000 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müesseseni 

Yabancı uzman .1 1900 12 22 800 
• 

213 000 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 1. III. 1955 tarihinden geçerli geçici hizmetliler kadrosu 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

F . M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 Merkez geçici hizmetli- Gümrük kursu öğretmeni 10 250 12 30 000 
\eri ücreti Tarife Kanununun izahname-

11 Gümrük si ve eşya fihristinin hazır-
13 Muhafaza lanmasmda çalıştırılacak mü

tercim 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
Muhafaza kursu öğretmen
leri (1) 

2 
1 

0 

750 
400 

150 

12 
12 

11 

18 000 
4 800 

16 500 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

5.IV. 1955 tarih ve 4/4773 sayılı İcra Vekilleri Hey&ti Karariyle tasdik olunan kadrolar 

MERKEZ 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Ziraat İşleri Umum Md. : 
leri ücreti Şoför 1 300 12 3 600 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 2 450 12 10 800 
Neşriyat Müdürlüğü : 
Şifre steno daktilo 1 300 ' 12 3 600 

VİLÂYETLER 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Ziraat işleri Umum Md. : 
metlileri ücreti öğretmen (*) 

MaJkinist (*) 
Aşçı (*) 
Aşçı yamağı (*) 
Hademe (*) Ö 
Veteriner İşleri Umum Md. : 
Başpraparatör 
Hayvan hastalıkları opera
törü 

20 
30 
10 
10 
10 

1 

1 

150 
225 
175 
125 
75 

400 

300 

5 
5 
5 
5 
5 

12 

12 

15 000 
33 750 
8 750 
€ 250 
3 750 

4 800 

3 600 

(1) Muhafaza kursu öğretmenlerine 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre ders saati hasına, 
(5) lira ücret vermek suretiyle kullanılacaktır. 

(*) Bu kadrolar 1 .VI. 1955 tarihinden geçerli olacak. 

\ 
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F. M. 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı . 

K. 

204 

Tercüman 
Neşriyat Müdürlüğü 
Fransızca mütercimi 
İngilizce mütercimi 

550 

625 
550 

Tahsisatın nev'i 

Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Ziraat İşleri Umum Md. : 
Tercüman 

» 
Ecnebi usta (*) 
Millî F. A. 0. Bürosu : 

Aded 

3 
o O 

3 

Lira K. 

625 
550 

1400 

Ay 

12 
12 
12 

Lira 

22 500 
19 800 
50 400 

12 

12 
12 

13 200 

500 
600 

ÇALIŞMA VEKÂLETİ 

1955 yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesiyle verilen y&tkiye dayanılarak (E) cetveline giren masraf 
tertiplerinden idare edilen hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olayı kadrolar 

203 Geçici hizmetliler üc
reti 

Çalışma Enstitüsü : 
Müdür 
öğretmen 
Mütercim - Tercüman 
Steno - Daktilo (Yabancı dil 
bilir) 
Kütüphane memuru ı 
cı dil bilir) 
Büro şefi 
Konferans (**) 
Memur 

» 
Daktilo (Yabancı dil 
Hadeıme - Te'ksirci 

(Yaban-

bilir) 

1 
3 
3 

2 

1 
1 

48 
1 
1 
1 
2 

625 
400 
625 

550 

350 
475 

15 
350 
300 
475 
175 

12 
12 
12 

12 

.12 
12 
— 
12 
12 
12 
12 

7 500 
14 400 
22 500 

13 200 

4 200 
5 700 

720 
4 200 
3 600 
5 700 
4 200 

85 920 

(*) Meyvacılık işleri için. 
(**) Bir kimseye haftada dört saatten fazla konferans verdirilemez. 
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MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Kararname sureti 

Ücreti, Münakalât Vekâleti 1955 yılı bütçesinin «E» cetveline dâhil 203 ncü «Geçici hizmetliler 
ücreti» faslının II nci «Merkez geçici hizmetlileri ücreti» maddesine konulan tahsisattan verilmek 
üzere, mezkûr vekâlet emrinde çalıştırılacak bir mütercime ait ilişik cetveld-e yazılı kadronun 
1 . I I I . 1955 tarihinden mutöber olmak üzere tasdiki Münakalât Vekâletinin isteğine dayanan Ma
liye Vekâletinin 28 . I I I . 1955 tarihli ve 111112-1/4314 sayılı yazısı üzerine, 6507 sayılı Kanunun 
*6 nci maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 5 . IV .1955 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Eeisicumhur 
» G. Bayar 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Sın. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Çalışma Vekili 
H. Erhnen 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 
Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

V. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 Geçici hizmetliler üc- Mütercim (ingüzce) (*) 
reti 

11 Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

625 12 7 500 

(*) 1. III. 1955 tarihinden 29 .II. 1956 tarihine kadar. 

»e>« 
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